
Projeto Includ-ed
1.º Período

Tertúlia Dialógica LiteráriaTertúlia Dialógica Literária
“O Principezinho” de Antoine de 

Saint-Exuperry



Durante o 1.º período, exploramos a 

obra “O Principezinho” de Antoine de 

Saint-Exupéry. Lemos de forma 

faseada os vários capítulos e há 

medida que íamos lendo, 

desenvolviamos as nossas tertúlias 

dialógicas de turma, com a dialógicas de turma, com a 

participação de todos os alunos, 

promovendo a reflexão individual e 

coletiva e conduzindo a um diálogo 

igualitário.

Ao longo da exploração desta obra, 

tivemos a oportunidade de conhecer 

novos vocábulos, novas expressões, ...



À medida que íamos explorando a obra, na área de

DAC, fomos construindo um painel com as diferentes

personagens e com os vários momentos da história.

Nesta tarefa contámos com a ajuda da professora

Conceição, na área de Educação Artística.Conceição, na área de Educação Artística.

No final, colocámos as frases que mais gostámos e cada

um escolheu uma frase para partilhar a sua reflexão

com a turma.
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As nossas partilhas sobre a obra 
“O Principezinho”.“O Principezinho”.



Quando olho para as estrelas sinto o meu coração a bater, mas não o vejo. Olhar para 
o meu coração é olhar para os meus sentimentos. Eva



Eu gostava muito do girassol, é a minha flor favorita, mas ele um dia 
desapareceu. Benjamim 



Eu escolhi esta frase porque lembra-me quando eu cativei a minha gata e ela 
a mim, o cão da minha avó também me cativou. Ema



Esta frase é importante para mim porque lembra-me quando eu cativei a minha 
melhor amiga. Bia



Esta frase faz-me lembrar quando o meu gato morreu, ele tinha só uma semana de 
nascimento. João



Esta frase lembra-me de quando tinha uma caturra chamada Pipoca. Eu cativei-a. 
E depois, passado um ano, ela morreu e eu fiquei muito triste. Eu cativei-a muito, 
por isso fiquei muito mas muito triste.    Rafaela 



Esta frase faz-me lembrar quando tive um cãozinho, ela chamava-se Marshal, ele 
cativou-me. Só que ele morreu, eu sinto a falta dele e lembro-me como ele era! 
Para mim esta frase siginifica que quando alguém que nos cativou nos deixa, nós 
choramos. Josiane 



Esta frase faz-me lembrar uma vez que um amigo veio 
ao parque para brincar comigo e eu fiquei muito feliz. 
Ele veio jogar comigo e fiquei muito ansioso e 
entusiasmado. Filipe



O verdadeiro amor nunca se 
desgasta porque quando se ama 
alguém é difícil esquecer e dizer 
adeus.
Leonor Leonor 



Faz-me pensar nos meus amigos que tinha no país de onde venho e sinto 
saudades porque não os vejo. Carlos



Escolhi esta frase porque acho que é verdade. Vitória



O amor verdadeiro é o amor que damos aos nossos pais. Santiago F. 



Quando temos muito amor por uma pessao esse amor nunca se 
desgasta. Quando damos muito carinho, recebemos muito carinho. 
Santiago S.



O verdadeiro amor nunca se desgasta quando nós sentimos 
verdadeira amizade, amor e carinho pela família e pelos amigos. 
Inês 



Quando eu cativei o Santiago, se ele se fosse embora eu chorava 
muito. Mariana



Vê-se com o coração o que é invisível aos olhos de uma pessoa para 
outra pessoa. Salvador



Esta frase faz-me lembrar que se nós temos um amigo ou amiga, quer dizer 
que eles já nos cativaram e somos amigos há muito tempo. Maria



Eu gosto da minha irmã, e como estou cativado por ela, tomo muito cuidado 
com ela. Eu amo-a muito e nunca me vou descativar dela. Rafael



Eu escolhi esta frase porque tinha dois cães chamados Russo e Benny, eles 
eram meus, mas eles morreram e tenho muitas saudades deles.  Ana



Eu escolhi esta frase porque nós encontramos mais rápido os defeitos dos 
outros do que os nossos defeitos. Andreia



Os nossos livros... 

À medida que íamos explorando a obra “O Principezinho”, 

capítulo a capítulo... fomos construindo o nosso livro, cada 

página representa uma parte da história e nela escrevemos 

uma frase da obra e ilustramos ao nosso gosto.
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