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AUTOR
Miguel de Cervantes (1547-1616) 

é um escritor espanhol mundial-
mente conhecido pela obra Dom 
Quixote de la Mancha. Antes de al-
cançar a fama como autor, entre-
tanto, Cervantes serviu ao reino da 
Espanha como soldado, cargo que 
lhe rendeu muitas desavenças: além 
de ser preso, ele perdeu a mão es-
querda em combate. Embora tenha 
escrito outros romances, poemas e 
até peças de teatro, foi apenas com 
Dom Quixote de la Mancha que ele 
obteve êxito profissional, aliás, um 
êxito estrondoso que reverbera até 
a atualidade. Em 2002, o livro foi 
escolhido como a melhor obra de 
ficção de todos os tempos. Na Es-
panha, Dom Quixote de la Mancha 
foi originalmente publicado em 
duas etapas: a primeira parte em 
1605 e a segunda dez anos depois, 
em 1615. Cervantes faleceu poucos 
meses após a publicação. 

ADAPTADORA
Luciana Sandroni é uma escrito-

ra com foco no público infantil e 
juvenil. Nascida em 1962 no Rio de 
Janeiro, ela se formou em Letras na 

PUC-RJ e posteriormente defendeu 
um mestrado na área de Comunica-
ção e Semiótica, na PUC-SP. Ao lon-
go de sua carreira, recebeu diversos 
prêmios, destacando-se o Prêmio 
Jabuti, o Selo Altamente Recomen-
dável da FNLIJ e uma indicação 
para a lista de honra do IBBY – Inter-
national Board on Books for Young 
People. Dentre suas obras, vale res-
saltar o livro Minhas memórias de 
Lobato, com ilustrações de Laerte, e 
a série “Ludi”, publicada pela Escar-
late, do Grupo Brinque-Book.

OBRA
Revisitar os grandes clássicos 

da literatura é sempre uma gran-
de empreitada! Em As aventuras 
de Dom Quixote e seu fiel escudeiro 
Sancho Pança, o famoso cavalei-
ro andante criado por Miguel de 
Cervantes é resgatado por Luciana 
Sandroni de modo a simultanea-
mente inspirar e promover refle-
xões no público juvenil. 

A história tem início quando um 
frágil fazendeiro de meia-idade, já 
um tanto frustrado e desanimado, 
decide repentinamente mudar o 
rumo de sua vida. Inspirado pelos 
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romances de cavalaria que lia com 
frequência, ele encontra nos he-
róis ficcionais, bem como nos seus 
 ideais de honra, justiça e servidão, 
um impulso para partir em busca 
de uma aventura que pudesse lhe 
devolver o sentido da existência. 
Assim nasce Dom Quixote, um he-
rói idealista, sonhador e tragica-
mente delirante.

Com uma armadura improvisa-
da e um cavalo raquítico, ele parte 
com o intuito de defender os po-
bres, as donzelas e os desampara-
dos – e também com o pretexto de 
conquistar o coração de um amor 
platônico apelidado Dulcineia. To-
dos os sinais de sua loucura, entre-
tanto, não o impedem de cativar 
a companhia de seu pragmático 
e humilde vizinho Sancho Pança 
que, sob a promessa de receber 
uma ilha ao final da missão, assu-
me o posto de fiel escudeiro do ca-
valeiro andante. 

Como um cão que fareja a aven-
tura, a dupla segue em busca de 
algo que não sabe bem o que é, 
mas que a levará de encontro às 
mais absurdas situações. Tomado 
pelo delírio, Dom Quixote enxer-
ga inimigos e perigos nas mais di-
versas e banais situações – e parte 
para o ataque! Sob seu olhar, moi-
nhos de vento se tornam gigantes 

ameaçadores, frades se tornam 
demônios disfarçados, pessoas co-
muns se tornam fantasmas. E San-
cho Pança? Bem, Sancho até tenta 
trazer seu patrão de volta para a 
realidade, mas é em vão. 

A sequência de confusões não 
tarda a trazer problemas aos dois 
aventureiros, mas, para a surpresa 
de ambos, ela também lhes traz 
fama... Nesse ponto, a história se 
desdobra em um jogo metalinguís-
tico, transformando as andanças de 
Dom Quixote e Sancho Pança em 
um livro dentro do livro. O desenla-
ce final cabe ao leitor descobrir! 

Para além da diversão garantida, 
esse clássico certamente suscitará 
uma série de reflexões no público 
juvenil, tocando com delicadeza e 
coragem em diversos temas trans-
versais. Ao acompanhar as paixões 
que movem os personagens cen-
trais, será possível meditar sobre a 
velhice, o apaixonamento, a desilu-
são, a loucura, a inspiração, a espe-
rança e finalmente a busca por um 
sentido no viver. 

Afinal, quem será o louco? Aquele 
que acredita que pode transformar 
a sua realidade ou aquele que se 
acomoda nela? 

É com essa reflexão que fica o 
convite à imensa aventura que é 
a leitura.
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PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

Língua Portuguesa

(EF15LP09) Expressar-se em situações 
de intercâmbio oral com clareza, 

preocupando-se em ser compreendido 
pelo interlocutor e usando a palavra 

com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 

do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de 

textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas.

(EF69LP49) Mostrar-se interessado 
e envolvido pela leitura de livros de 

literatura e por outras produções 
culturais do campo e receptivo 
a textos que rompam com seu 
universo de expectativas, que 

representem um desafio em relação 
às suas possibilidades atuais e 

suas experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu conhecimento 
sobre os gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo professor.

A literatura é a grande inspiração 
para que Dom Quixote se lance em 
busca de aventuras. Ao reconhecer 
as virtudes dos heróis dos roman-
ces de cavalaria, ele se vê impelido 
a se tornar como eles – um cavalei-
ro honrado, justo, corajoso e apai-
xonado. Assim como Dom Quixote, 
muitos de nós também reconhe-
cemos em personagens ficcionais 
alguns ideais almejados. Levando 
isso em conta, pergunte aos alunos 
quais são os personagens de litera-
tura que eles mais admiram. O que 
torna esses heróis tão inspiradores? 
Permita que todos partilhem suas 
referências e inspirações.

Língua Portuguesa

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 

do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de 

textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas.

(EF69LP49) Mostrar-se interessado 
e envolvido pela leitura de livros de 

literatura e por outras produções 
culturais do campo e receptivo 
a textos que rompam com seu 
universo de expectativas, que 
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representem um desafio em relação 
às suas possibilidades atuais e 

suas experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu conhecimento 
sobre os gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo professor.

Dom Quixote de la Mancha e seu 
fiel escudeiro Sancho Pança são 
personagens clássicos, cujas aven-
turas vêm contagiando leitores ao 
longo dos séculos. Mas, afinal, a 
turma já ouviu falar nessa famosa 
dupla? Quais são as suas referên-
cias sobre ela? Ainda que os alunos 
nunca tenham lido o romance de 
Miguel de Cervantes, é bem pos-
sível que já tenham tido contato 
com alguma adaptação, seja literá-
ria, teatral ou em outra linguagem. 
Conduza o bate-papo de modo a 
colher as principais referências da 
turma, instigando dessa maneira o 
interesse pela leitura.

Língua Portuguesa

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF69LP45) Posicionar-se 
criticamente em relação a textos 

pertencentes a gêneros como 
quarta capa, programa (de teatro, 

dança, exposição etc.), sinopse, 
resenha crítica, comentário em 
blog/vlog cultural etc., para 

selecionar obras literárias e outras 
manifestações artísticas (cinema, 
teatro, exposições, espetáculos, 

CDs, DVDs etc.), diferenciando as 
sequências descritivas e avaliativas 

e reconhecendo-os como gêneros 
que apoiam a escolha do livro ou 
produção cultural e consultando-
os no momento de fazer escolhas, 

quando for o caso.

Peça aos alunos que observem 
a capa do livro, cuja ilustração re-
presenta um cavaleiro solitário 
na frente de um moinho de ven-
to. Que sensações essa imagem 
provoca na turma? Coragem? 
Audácia? Temor? Melancolia? No 
verso do livro, uma nova imagem 
traz o mesmo cavaleiro, dessa vez 
acompanhado por outro homem, 
que cavalga um burro. Que novas 
sensações essa segunda imagem 
acrescenta à da capa? Ainda que 
um faça companhia ao outro, a tur-
ma há de convir que a dupla segue 
bastante solitária... Por fim, peça 
para algum aluno ler em voz alta a 
sinopse do livro, também localiza-
da em seu verso. O texto nos reve-
la um dado de loucura vinculado 
a Dom Quixote, que passa a con-
fundir a realidade com as histórias 
lidas nos livros. Diante disso, que 
novas sensações brotam das ima-
gens? É possível ressignificá-las a 
partir da sinopse? Por fim, ques-
tione quais são as expectativas da 
turma para a leitura.
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Língua Portuguesa

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com 
o apoio do professor, informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e 
naturais, em textos que circulam em 

meios impressos ou digitais.

(EF69LP44) Inferir a presença de 
valores sociais, culturais e humanos 

e de diferentes visões de mundo 
em textos literários, reconhecendo 

nesses textos formas de estabelecer 
múltiplos olhares sobre as 

identidades, sociedades e culturas e 
considerando a autoria e o contexto 
social e histórico de sua produção.

História

(EF05HI01) Identificar os processos 
de formação das culturas e dos 
povos, relacionando-os com o 
espaço geográfico ocupado.

Ainda que esteja situada após o 
fim da Idade Média, a história de 
Dom Quixote traz como referência 
poética e imagética as aventuras 
medievais permeadas por reis, prin-
cesas, feiticeiros e outros persona-
gens emblemáticos. Com o intuito 
de aproximar os alunos desse uni-
verso, questione quais são os seus 
personagens e histórias mais conhe-
cidos. Com certeza, todos já ouviram 
falar no famoso rei Arthur e os cava-
leiros da Távola Redonda, no mago 
Merlin e em Robin Hood, o ladrão 
que roubava dos ricos para dar aos 
pobres. Seriados de televisão, filmes 
de animação, muitas são as mídias 
que se lançam a retratar essa época 

e suas aventuras. A partir das refe-
rências da turma, levante perguntas 
simples: como as pessoas se vestiam 
na Idade Média? Como se locomo-
viam? Onde viviam? Quais eram as 
suas principais preocupações? Por 
ser um período marcado por muitas 
guerras, vale também questionar 
como e quais eram as suas armas. 
Esse apanhado de referências certa-
mente contribuirá para uma melhor 
fruição da obra que está por vir.

Lendo o livro

Língua Portuguesa

(EF67LP22) Produzir resumos, a 
partir das notas e/ou esquemas 
feitos, com o uso adequado de 

paráfrases e citações.

Peça aos alunos que façam pe-
quenas anotações ao final de cada 
capítulo, de modo a registrar os 
seus acontecimentos mais impor-
tantes. Essas anotações, por sua 
vez, serão a base para que dois re-
sumos sejam redigidos, um ao final 
da primeira parte do livro e outro 
ao final da segunda. Além de exer-
citar a escrita, a atividade promo-
verá uma apropriação da obra por 
parte da turma. Os resumos devem 
se dar por meio de uma narrativa 
coesa, com começo, meio e fim, ao 
longo de aproximadamente trinta 
linhas cada. 
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Língua Portuguesa

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, 
e compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias de 
leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta 
características dos gêneros e 

suportes –, romances infantojuvenis, 
contos populares, contos de terror, 

lendas brasileiras, indígenas e 
africanas, narrativas de aventuras, 

narrativas de enigma, mitos, 
crônicas, autobiografias, histórias 
em quadrinhos, mangás, poemas 

de forma livre e fixa (como sonetos 
e cordéis), videopoemas, poemas 

visuais, dentre outros, expressando 
avaliação sobre o texto lido e 

estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores.

Chame a atenção da turma para 
os títulos dos capítulos. Como é 
característico dos romances da 
época de Cervantes, eles operam 
como uma espécie de trailer, an-
tecipando os acontecimentos que 
estão por vir. Que sensações essa 
antecipação provoca nos alunos? 
Desperta a curiosidade? Traz se-
gurança? Outro dado interessante 

a se notar são as pequenas ilustra-
ções que acompanham cada título: 
assim como as palavras, elas tam-
bém oferecem pistas dos episó-
dios subsequentes. Levando isso 
em consideração, peça aos alunos 
que sempre procurem retomar tí-
tulo e ilustração a cada capítulo 
lido, traçando relações diretas com 
os episódios narrados.

Língua Portuguesa

(EF35LP29) Identificar, em narrativas, 
cenário, personagem central, conflito 

gerador, resolução e o ponto de 
vista com base no qual histórias são 
narradas, diferenciando narrativas 

em primeira e terceira pessoas.

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos.

Como todo romance, As aventuras 
de Dom Quixote e seu fiel escudeiro 
Sancho Pança é repleto de descri-
ções – seja dos personagens ou dos 
cenários. Tomando como foco os 
personagens centrais, peça aos alu-
nos que procurem identificar algu-
mas dessas passagens, grifando-as 
no livro ou transcrevendo-as para 
o caderno. Se Dom Quixote é alto, 
magro e frágil, Sancho Pança é gor-
do e baixo. Vale observar também 
os seus traços psicológicos, por 
exemplo: Dom Quixote é sonhador, 
audacioso e imbuído de um senso 
de justiça; já Sancho Pança é bas-
tante ingênuo, prático e tagarela. 
Que tal traçar um quadro compara-
tivo entre ambos? 
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Língua Portuguesa

(EF35LP26) Ler e compreender, 
com certa autonomia, narrativas 

ficcionais que apresentem cenários 
e personagens, observando os 

elementos da estrutura narrativa: 
enredo, tempo, espaço, personagens, 
narrador e a construção do discurso 

indireto e discurso direto.

(EF69LP47) Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, as diferentes 
formas de composição próprias de 
cada gênero, os recursos coesivos 

que constroem a passagem do 
tempo e articulam suas partes, 
a escolha lexical típica de cada 

gênero para a caracterização dos 
cenários e dos personagens e os 
efeitos de sentido decorrentes 

dos tempos verbais, dos tipos de 
discurso, dos verbos de enunciação 

e das variedades linguísticas 
(no discurso direto, se houver) 

empregados, identificando 
o enredo e o foco narrativo e 

percebendo como se estrutura a 
narrativa nos diferentes gêneros e 
os efeitos de sentido decorrentes 
do foco narrativo típico de cada 

gênero, da caracterização dos 
espaços físico e psicológico e dos 

tempos cronológico e psicológico, 
das diferentes vozes no texto 
(do narrador, de personagens 
em discurso direto e indireto), 

do uso de pontuação expressiva, 
palavras e expressões conotativas 

e processos figurativos e do uso de 
recursos linguístico-gramaticais 

próprios a cada gênero narrativo.

Um dado curioso da obra é a ma-
neira como o narrador volta e meia 
se dirige ao leitor, sobretudo ao fi-
nal dos capítulos. Da mesma forma, 
vale destacar como na segunda 
parte do livro a história começa a se 
embrenhar pelos campos da meta-
linguagem, tornando as aventuras 
de Dom Quixote uma obra dentro 
da obra. Peça aos alunos que se 
atentem a esses recursos. Que sen-
sações eles provocam? Será que 
reforçam a homenagem à literatura 
que Dom Quixote tanto aprecia? E 
mais: seria o livro que eles têm em 
mãos o próprio O engenhoso fidalgo 
Dom Quixote de la Mancha, citado 
na página 70?! Por quê? 

Após a leitura

Língua Portuguesa

(EF35LP03) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 

compreensão global.

(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado.
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Uma obra tão emblemática quan-
to Dom Quixote certamente susci-
tará muitas reflexões nos alunos. 
Levando isso em conta, proponha 
uma discussão após a leitura, de 
modo a colher as suas primeiras im-
pressões. Afinal, qual parece ser o 
tema central da história? Será a lou-
cura? Os sonhos? A crise da meia-
-idade? A paixão pela literatura? 
Permita que todos partilhem suas 
opiniões, com base em suas frui-
ções pessoais da obra. 

Língua Portuguesa

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, 
com certa autonomia, utilizando 
detalhes descritivos, sequências 

de eventos e imagens apropriadas 
para sustentar o sentido do texto, e 
marcadores de tempo, espaço e de 

fala de personagens.

(EF67LP30) Criar narrativas 
ficcionais, tais como contos 

populares, contos de suspense, 
mistério, terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, histórias em 

quadrinhos, dentre outros, que 
utilizem cenários e personagens 

realistas ou de fantasia, observando 
os elementos da estrutura narrativa 
próprios ao gênero pretendido, tais 
como enredo, personagens, tempo, 

espaço e narrador, utilizando 
tempos verbais adequados à 
narração de fatos passados, 

empregando conhecimentos sobre 
diferentes modos de se iniciar uma 

história e de inserir os discursos 
direto e indireto.

Tomando como inspiração a 
ideia de adaptar um clássico, de-
safie a turma à seguinte reflexão: 
como seria se Dom Quixote vives-
se no Brasil da década de 2020? 
Qual seria a sua profissão? Que 
heróis ou sonhos o inspirariam? 
Talvez ele pudesse ser um empre-
sário aposentado que, tomado 
pelo Alzheimer, decide lutar pelos 
direitos indígenas; ou então um 
ex-professor que parte de bici-
cleta com o intuito de combater 
a corrupção estrutural do nosso 
sistema político. E o que dizer das 
emboscadas em que ele se mete-
ria na confusão dos seus delírios? 
Imagine só se ele decidisse atacar 
os prédios de um grande centro 
urbano ou os carros de uma ave-
nida movimentada? Seu amor por 
Dulcineia, por sua vez, poderia ser 
substituído por uma paixão pla-
tônica por alguma figura pública. 
Quem poderia ser Sancho Pança? 
As possibilidades de adaptação 
são infinitas! Levante algumas 
com a turma e em seguida peça 
que cada aluno redija uma bre-
ve narrativa ficcional envolvendo 
uma aventura desse Dom Quixote 
contemporâneo e brasileiro. 
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Arte

(EF15AR01) Identificar e apreciar 
formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 

cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético.

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar 
e analisar formas distintas das 

artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, em obras de 

artistas brasileiros e estrangeiros de 
diferentes épocas e em diferentes 
matrizes estéticas e culturais, de 

modo a ampliar a experiência 
com diferentes contextos e 

práticas artístico-visuais e cultivar 
a percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético.

Por ser uma obra tão famosa, 
Dom Quixote já foi retratada por 
diversos artistas visuais, entre eles 
o brasileiro Candido Portinari e o 
francês Gustave Doré. Que tal co-
nhecer um pouco mais sobre as 
versões quixotescas desses reno-
mados artistas? Tanto os desenhos 
de Portinari, criados na década de 
1950, quanto as gravuras de Doré, 
datadas do século XIX, podem ser 
facilmente encontrados na inter-
net. Peça aos alunos que procurem 
por essas imagens, buscando reco-
nhecer os trechos da narrativa que 
elas representam. Ao final, vale um 
bate-papo: como os alunos imagi-
nam que as imagens tenham sido 
criadas? Quais imagens causaram 
mais impacto na turma? Por quê?

Arte

(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

(EF69AR06) Desenvolver processos 
de criação em artes visuais, com base 

em temas ou interesses artísticos, 
de modo individual, coletivo e 
colaborativo, fazendo uso de 

materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais.

A passagem em que Dom Quixo-
te desafia os moinhos de vento (ca-
pítulo 3) é bastante emblemática 
na obra de Cervantes. Peça aos alu-
nos que retomem esse episódio, de 
modo a identificar duas descrições 
paralelas: a paisagem real, com os 
imensos moinhos girando sobre o 
morro, e a proveniente do delírio 
de Quixote, com monstros gigan-
tes que o ameaçam. Ainda fazendo 
um intercâmbio com as aulas de 
Arte, que tal criar um desenho para 
cada uma dessas versões? Será in-
teressante o exercício de desdobrar 
uma mesma cena em dois pontos 
de vista distintos – o do narrador 
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e o de Dom Quixote. Os desenhos 
podem ser feitos com lápis de cor 
sobre papel ou outro material que 
os alunos queiram explorar, como 
aquarela, nanquim, entre outros. 
Ao final, permita que as obras se-
jam partilhadas em uma exposição 
nas paredes da sala de aula.

História

(EF04HI02) Identificar mudanças e 
permanências ao longo do tempo, 
discutindo os sentidos dos grandes 
marcos da história da humanidade 
(nomadismo, desenvolvimento da 

agricultura e do pastoreio, criação da 
indústria etc.).

(EF07HI02) Identificar conexões e 
interações entre as sociedades do 

Novo Mundo, da Europa, da África e 
da Ásia no contexto das navegações 

e indicar a complexidade e as 
interações que ocorrem nos Oceanos 

Atlântico, Índico e Pacífico.

Língua Portuguesa

(EF05LP24) Planejar e produzir 
texto sobre tema de interesse, 

organizando resultados de pesquisa 
em fontes de informação impressas 

ou digitais, incluindo imagens e 
gráficos ou tabelas, considerando 
a situação comunicativa e o tema/

assunto do texto.

(EF67LP21) Divulgar resultados 
de pesquisas por meio de 

apresentações orais, painéis, artigos 
de divulgação científica, verbetes de 
enciclopédia, podcasts científicos etc.

As aventuras de Dom Quixote 
transcorrem entre os séculos XVI e 
XVII, logo após o fim da Idade Mé-
dia. Que tal fazer um intercâmbio 
com as aulas de História, traçando 
os principais acontecimentos que 
acometiam a Europa nessa época? 
As grandes navegações que culmi-
naram na colonização do continen-
te americano talvez seja o fato mais 
significativo do período, mas tam-
bém é possível investigar as rela-
ções de poder que regiam a época, 
as descobertas científicas e as cor-
rentes artísticas vigentes. Para rea-
lizar a pesquisa, os alunos podem 
se dividir em grupos de aproxima-
damente seis integrantes. Os resul-
tados podem ser apresentados por 
meio de explanação oral.

Língua Portuguesa

(EF05LP18) Roteirizar, produzir 
e editar vídeo para vlogs 

argumentativos sobre produtos 
de mídia para público infantil 
(filmes, desenhos animados, 

HQs, games etc.), com base em 
conhecimentos sobre os mesmos, 
de acordo com as convenções do 
gênero e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/

finalidade do texto.

(EF07LP01) Distinguir 
diferentes propostas editoriais 
– sensacionalismo, jornalismo 
investigativo etc. –, de forma a 

identificar os recursos utilizados para 
impactar/chocar o leitor que podem 
comprometer uma análise crítica da 

notícia e do fato noticiado.
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(EF69LP37) Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de diferentes 
tipos (vlog científico, videominuto, 
programa de rádio, podcasts) para 

divulgação de conhecimentos 
científicos e resultados de pesquisa, 

tendo em vista seu contexto de 
produção, os elementos e a construção 

composicional dos roteiros.

Arte

(EF15AR20) Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e processos 

narrativos criativos em teatro, 
explorando desde a teatralidade dos 
gestos e das ações do cotidiano até 
elementos de diferentes matrizes 

estéticas e culturais.

(EF69AR30) Compor improvisações 
e acontecimentos cênicos com base 

em textos dramáticos ou outros 
estímulos (música, imagens, objetos 

etc.), caracterizando personagens 
(com figurinos e adereços), 

cenário, iluminação e sonoplastia 
e considerando a relação com o 

espectador.

Em determinada passagem do 
livro, Dom Quixote e Sancho Pan-
ça se tornam famosos por suas 
peripécias. O sucesso é tanto que 

alguns nobres decidem pregar-
-lhes uma peça, encenando situa-
ções fantasiosas com o intuito de 
se divertirem às suas custas. Em 
uma livre interpretação, podería-
mos entender esse episódio como 
uma espécie de reality show do 
passado, onde os participantes, 
Dom Quixote e Sancho Pança, são 
ludibriados em um jogo para o 
qual não se candidataram. Como 
seria se esse episódio se tornasse 
de fato um programa sensaciona-
lista? Divida a turma em grupos e 
peça que elaborem roteiros para 
apresentar um episódio desse su-
posto programa. Se viável, propo-
nha ainda um intercâmbio com as 
aulas de teatro, de modo a encenar 
os roteiros por meio de pequenas 
células audiovisuais.
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