




3



4

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO
Reitor: Reinaldo Centoducate
Vice-Reitora: Ethel Leonor Noia Maciel

Centro de Educação
Diretora: Cláudia Maria Mendes Gontijo
Vice-Diretor: Rogério Drago

CEI Criarte
Diretora: Janaína Silva Costa Antunes
Vice-Diretor: João Dutra Moreira Filho

Coordenação Pedagógica
Flávia Amorim Sperandio
Nádia Ferreira de Faria 

Revisão
Cláudia Lanis

Capa e Programação Visual
Caio Mendes | Supecc/Ufes  

Textos e Ilustrações
Crianças do Grupo 5 Matutino / 2018 



5

Prefácio.....................................................................06

Apresentação...............................................................07

Textos e Ilustrações...........................................................09

Organizadoras.....................................................................48



6

 O Pibid é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores (PNFP) do Ministério da Educação (MEC) 
com o objetivo de propiciar aos discentes que ainda não concluíram a primeira metade do curso de licenciatura uma 
aproximação prática com o dia a dia das escolas públicas de educação básica. 
 A literatura, por sua imensa capacidade de encantar e modificar vidas, não poderia ficar de fora dessa aproximação 
prática ligada ao processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Portanto, para atender ao propósito do programa 
Pibid, o subprojeto PIBID de Espanhol: Leitura literária propôs ao aluno da primeira etapa da educação básica imergir no 
mundo mágico da leitura, praticar a oralidade por meio das atividades artísticas e, por fim, conhecer outras culturas de 
língua espanhola. Esse último objetivo oportunizou ao aluno bolsista do Pibid, bem como ao aluno do ensino infantil, ler/
ouvir uma obra literária espanhola, uma das mais importantes da literatura universal. Assim, o docente em formação e 
as crianças puderam colocar-se no lugar do outro, sentir como o outro e entender, por meio da magia literária, a forma 
como pensa esse outro. Por conseguinte, afirmamos saber que “ler não é apenas decodificar, é compreender e, mais 
ainda, é indagar, deduzir, inferir, associar, intuir, prever, concluir, discordar, concordar, acrescentar, selecionar, entre outras 
formas de interpretar e fruir o texto” (Corrêa, 2003, p.53).
 Uma das escolas atendidas pelo subprojeto é o Centro de Educação Infantil Criarte, que funciona dentro do 
campus da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), localizada no bairro Goiabeiras, Vitória, capital capixaba. O 
escopo desse subprojeto consiste em estimular o gosto pela leitura a partir de textos literários hispânicos e, dessa forma, 
propiciar aos licenciandos, por meio de uma metodologia inovadora, lúdica e crítica, criar materiais didáticos, com base em 
textos literários, para desenvolver o prazer da leitura em língua espanhola; fomentar a leitura literária entre os estudantes 
do ensino infantil. No grupo 5 do CEI Criarte, decidimos trabalhar com o clássico Don Quijote de la Mancha adaptado 
para crianças. Em algum lugar de Criarte, crianças usufruíram de algumas das histórias da obra magistral de Miguel de 
Cervantes, ouvindo, desenhando, pintando, brincando, representando cenas da obra a partir dos principais personagens, 
como Don Quijote e seu fiel escudeiro Sancho Panza, o cavalo Rocinante e a amada de Don Quijote, Dulcinea del 
Toboso. Posto isso, apresentamos neste livro as produções das crianças do grupo 5 as quais resultaram de atividades 
desenvolvidas durante e a após as aventuras desta mágica obra literária.

Professora Cláudia Lanis



7

 Ver de outra forma; sentir diferente; viver o tempo acelerado, mais devagar ou num ritmo próprio, sem pre-
tensão de se encaixar no real; imaginar; inventar; propor e fazer acontecer... Dom Quixote? Também... Mas, falamos de 
outra história, de outros personagens... Dos Quixotes Criarteiros... das crianças. 
 Muitas foram as aventuras que nos propomos junto dos pequenos do Grupo 5 matutino 2018. Assim como 
Dom Quixote, nos equipamos com armaduras e espadas e tivemos coragem diante dos gigantes e dos exércitos; pre-
cisamos de cavalos para nos levar quando nos faltaram forças; tivemos amigos pelo caminho que não nos deixaram 
desistir das empreitadas; negligenciamos as críticas no que tange à negatividade e as transformamos em impulso para 
continuarmos na estrada; inspiramo-nos naqueles que de alguma forma atravessaram nossa história. Como as crian-
ças E COM ELAS, imaginamos, idealizamos, fantasiamos.  Não permitimos que moinhos de vento fossem obstáculos 
ou que a realidade circunscrevesse nossas ideias e traçasse nosso percurso. Inscrevemos. Reescrevemos. Inventamos 
e reinventamos... tudo isso foi possível porque SONHAMOS.
 Que inspirações quixoteiras nunca nos faltem! Que os modos de ser das crianças sempre nos inspirem!

Equipe de Sala
Professora: Luciana Pimentel R. Gonçalves Soares
Auxiliar: Tatiana Passos de Oliveira
Estagiária: Tereza Cristina da Silva Carlesso

Grupo PIBID Espanhol CEI Criarte 2018/2
Coordenadora: Cláudia Lanis
Supervisora: Alessandra Martins Constantino Cypriano
Bolsistas: Glaucia Moutinho Siqueira e Milena Chagas 
Vesper
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Crianças do Grupo 5 Matutino / 2018
Ana Vitória de Faria Rodrigues

Ana Guss Andrade
Ana Pelegrini Luz

André de Carvalho Vieira 
Artur Ferraz Silva Coutinho

Danilo dos Reis Santos
Davi de Carvalho Vieira

Davi Wanick Mattos de Melo 
Iago Nascimento Oliosi

Isadora Kaptzky Ballarini
Isadora Sampaio Santos

João Felipe Barcelos dos Santos
Jorge Ferraz Gonçalves Huapaya

Lorenzo Prest Busatto
Luiza Gomes Sathler
Pedro Salles Ponciano

Rivka Zait Bersan
Samuel Henrique Heringer Casotte

Sikander Ming Carvalho Bosi
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Cenas da História de Miguel de 
Cervantes, narradas pelas crianças 

do Grupo 5 Matutino / 2018

“Dom Quixote de La Mancha”
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“A árvore, o cavalo e as nuvens…”

Ana Vitória de Faria Rodrigues
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“Don Quijote y la oveja...”

Ana Guss Andrade
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“Dom Quixote e as ovelhas.”

Ana Pelegrini Luz



15



16

“Dom Quixote lendo livros. 
Depois, ele fazendo sua 

armadura, então encontra o 
Sancho e vai para aventura.”

André Carvalho Vieira
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“O livro e o moinho.”

Artur Ferraz Silva Coutinho
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“O monstro com vários 
braços... era um moinho.”

Danilo dos Reis Santos
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“O moinho, partes de 
armadura e Dom Quixote.”

Davi de Carvalho Vieira
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“Sancho, cavalo Rocinante, 
Quixote e moinho. O cavalo 
parou e ele bateu a cabeça.”

Davi Wanick Mattos de Melo
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“A parte que ele sai com a 
armadura.”

Iago Nascimento Oliosi
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“Dom Quixote e Rocinante.”

Isadora Kaptzky Ballarini
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“Dom Quixote pensando em 
ser cavaleiro.”

Isadora Sampaio Santos 
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“O monstro, Quixote, Sancho 
e o burro Rocinante.”

João Felipe Barcelos dos Santos
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“Quixote e o moinho.”

Jorge Ferraz Gonçalves Huapaya
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“Quando Dom Quixote bateu 
a cabeça enfrentando o 

moinho.”

Lorenzo Prest Busatto
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“Quixote lendo livros.”

Luiza Gomes Sathler
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“Dom Quixote e o moinho de 
vento.”

Pedro Salles Ponciano
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“O Rocinante, Quixote e o 
moinho.”

Rivka Zait Bersan
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“Dom Quixote.”

Samuel Henrique Heringer Casotte
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“Dom Quixote e o moinho.”

Sikander Ming Carvalho Bosi
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Propiciar às crianças do grupo 5 do CEI Criarte uma aproximação à literatura de Miguel de Cervantes 
por intermédio de sua obra Dom Quixote, uma das mais importantes criações da literatura univer-
sal, foi um desafio prazeroso, visto que planejar a leitura desta obra para a faixa etária dos alunos 
e acompanhar o envolvimento dessas crianças nas atividades organizadas pela equipe resultou em 
uma experiência positiva em se tratando de fomentar o gosto pela leitura em língua espanhola a 
partir de aulas preparadas com muita aventura e ludicidade.

Atuar  como Supervisora do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PI-
BID) - Espanhol - em 2018, no CEI Criarte,  foi uma experiência muito significativa. Pois, a partir das 
articulações com as colegas docentes, com a coordenação do programa, com o setor pedagógico, 
com os bolsistas e  com as crianças, pude aprender um pouco mais sobre práticas e estratégias 
pedagógicas na Educação Infantil voltadas para o ensino de uma língua estrangeira, em nosso caso, o 
espanhol, língua essa com a qual tanto me identifico. Assim, a fim de buscar fazer sempre o melhor, 
pude, mais uma vez, confirmar a necessidade de revisitar minha prática docente, considerando, para 
tanto, que o processo de ensinar-aprender-conhecer línguas estrangeiras deve apoiar-se na concep-
ção de criança como um sujeito capaz de perceber, de interpretar, de construir e de desconstruir o 
mundo por meio de sua ação. Agradeço a todos que fizeram parte desse processo.

Cláudia Lanis

Alessandra Martins Constantino Cypriano
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Estar junto das crianças do Grupo 5 Matutino no ano de 2018 foi um presente! Um presente que me 
possibilitou aprender mais sobre infâncias e Educação Infantil. Junto desse presente, a oportunidade 
de receber o PIBID Espanhol enriqueceu ainda mais as propostas desenvolvidas e ofereceu às crianças 
outras experiências importantes e divertidas. Como foi interessante vê-las curiosas a respeito desse 
personagem ímpar que é Dom Quixote! Vê-las imaginar junto dele; torcer para que fosse vitorioso em 
suas aventuras e se indignar com o que não dava certo... Muito obrigada a toda a equipe que se de-
dicou a esse trabalho e às crianças, que também fizeram que fosse um sucesso!

Ser bolsista do Pibid Espanhol no CEI Criarte me proporciona a oportunidade de aprender, de forma 
prática, sobre o dia a dia de um professor na Educação Infantil. Este livro é consequência do empenho 
e interesse das crianças do grupo 5 nas atividades propostas no segundo semestre de 2018. Durante 
esta trajetória, vivenciei com o grupo experiências que contribuem para minha formação e que me fa-
zem acreditar em uma nova forma de educar na qual o aluno é o principal agente de seu aprendizado. 

Como bolsista Pibid Espanhol, no CEI Criarte, tive a oportunidade, durante o segundo semestre de 2018, 
de vivenciar experiências importantes que me permitem pensar novos caminhos para o ensino da lín-
gua espanhola na Educação Infantil; mais especificamente, usando a literatura como principal caminho. 
A construção deste livro é resultado da dedicação de cada aluno do grupo 5 e do empenho de todas 
que participaram ativamente desse processo, que influencia de maneira positiva minha formação como 
docente.

Luciana Pimentel Rhodes Gonçalves Soares

Milena Chagas Vesper

Glaucia Moutinho Siqueira
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