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Primeiro romance moderno da literatura, a história do Cavaleiro Andante atravessou fronteiras e ganhou 

crianças a conhecerem os grandes valores e grandezas que não só fazem parte de uma época, mas que 
estão presentes em todos os corações. 

ANTES DA LEITURA

PREPARANDO O AMBIENTE
Apresente um mapa-múndi às crianças e peça que localizem o país Espanha. 

-
cando a culinária, os principais lugares, personagens, música, linguagem (alguns termos mais utilizados), 
brincadeiras, entre outros, pode ser elaborada e entregue para cada um.
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PARA COMEÇO DE CONVERSA

A partir da leitura dos dados referentes à cultura espanhola, acolha as observações do grupo, de modo  
que outras informações conhecidas por eles possam ser apresentadas. 

O PERSONAGEM

Informe à turma que, assim como na nossa cultura, no nosso país, também na Espanha existem personagens 
que chamam muito a atenção, destacando-se por sua coragem e pureza de coração. Um deles é DOM QUIXOTE,  
o cavaleiro andante, que com uma lança, uma armadura e um simples cavalo conseguiu atravessar inúmeras 
fronteiras e épocas conquistando crianças, jovens e adultos, por onde foi conhecido e admirado. 

Um painel com uma ilustração de Dom Quixote e alguns dados sobre quem ele é poderá ser apresentado  
ao grupo. 

Segue uma sugestão elaborada a partir de informações presentes no capítulo 1: 

Em uma aldeia da Espanha, na região de La Mancha, há muitos anos vivia um homem de rosto seco, 
magrelo, alto, um tanto estranho, mas ilustre. Sem muita conversa gostava de madrugar, sair para 
caçar e ler, ler livros de cavalaria. Lia, mas lia tanto, que se pôs a acreditar nas histórias lidas. Acredi-
tava tanto em gigantes, feiticeiros, castelos, batalhas, que quis assim ser cavaleiro, correr o mundo e 
ir à procura de aventuras sem-fim.
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DURANTE A LEITURA

Dividida em duas partes, a sequência dos fatos está organizada da seguinte forma:

PARTE I PARTE II

Capítulo 1 Capítulo 15
Capítulo 2 Capítulo 16
Capítulo 3 Capítulo 17
Capítulo 4 Capítulo 18
Capítulo 5 Capítulos 19 e 20
Capítulos 6 e 7 Capítulo 21
Capítulo 8 Capítulo 22
Capítulo 9 Capítulos 23 e 24
Capítulos 10 e 11 Capítulo 25
Capítulos 12 e 13
Capítulo 14

Em breve, triunfaremos! Conquistaremos riquesas, nosso reino, sua ilha! 
Esse é o nosso destino! Não duvide.

Já ao final da leitura de cada capítulo, os sentimentos e valores vivenciados pelos personagens poderão ser lis-
tados. Os alunos poderão analisar o que acontece, em especial, a partir do próprio jeito de ser dos personagens.

APÓS A LEITURA

Assim como Dom Quixote, o gosto pela leitura pode fazer parte da vida de uma pessoa. Diante deste princípio, o 
educador poderá favorecer a troca de experiência entre os alunos, de modo que eles possam apresentar o tipo de 
leitura que mais lhes chama a atenção. 
Os vários gêneros literários podem ser apresentados para que eles tenham a dimensão do universo de possibi-
lidades. Rodas de leitura, visitas periódicas à biblioteca da escola, empréstimos de livros de gêneros diversos, 
apresentações literárias são algumas opções.
A própria releitura da figura do personagem, no caso, Dom Quixote, pode ser realizada com a elaboração de pai-
néis, recortes e colagens.

Antes da leitura de cada capítulo, um cartaz com a seguinte indicação poderá ser apresentado, tornando-se um 
convite à leitura:


