
 

 

Programa R.E.A.D. — Reading Education Assistance Dogs é um programa 

que melhora as competências de leitura e as capacidades de comunicação 

através de um método diferente: ler para um cão.  

A nosso agrupamento integra, desde janeiro, este 

programa. Duas equipas R.E.A.D. trabalham com sete 

crianças do primeiro ciclo.  As equipas pertencem à 

Cães e Livros. 

 

Entrevista a Cátia Lopes  

(pertence a uma das equipas R.E.A.D. que desenvolve o programa no nosso agrupamento) 
 

Que tipo de formação é necessária para ser uma equipa READ? 

Um técnico R.E.A.D. deve ser preferencialmente da área da educação ou da saúde, com uma especiali-

zação em Intervenções Assistidas por Animais. De igual modo, deve ter conhecimentos de comporta-

mento animal e de treino básico de cães.  

Para se tornar equipa R.E.A.D., o técnico frequenta o curso de formação R.E.A.D. que implica realizar 

um exame prático com o cão e uma formação teórica. A admissão ao exame prático é imperativa para 

realizar a formação teórica. No final desta formação há um teste teórico que é enviado e corrigido pela 

ITA (Intermountain Therapy Animals). 

Como são escolhidos os cães para este projeto? 

Os cães de leitura são selecionados pelas suas características: quanto a aptidões, temperamento, segu-

rança e saúde. São animais aos quais as pessoas não resistem pois inspiram confiança e segurança. São 

calmos, fiáveis e obedientes. Gostam de crianças e de se deitarem na manta vermelha a ouvir histórias. 

Um bom cão R.E.A.D. é, em primeiro lugar, um animal de terapia registado pela ITA, testado e com um 

seguro de trabalho específico. Deve ter uma idade mínima de 15 meses, não deve apresentar compor-

tamentos de medo nem de agressividade a pessoas, deve ter noções de obediência básica e estar con-

fortável em diferentes ambientes. As vacinas e a desparasitação interna e externa têm que estar em dia 

e o cão deve estar isento de problemas de saúde que lhe possam causar dor ou desconforto durante o 

treino e/ ou trabalho. 

Que tipo de treino deve ser dado a um cachorro para, mais tarde, entrar neste projeto? 

O cachorro deve, desde muito cedo, sociabilizar com pessoas e outros cães, ser sujeito a diferentes estí-

mulos, ir à rua e habituar-se a diferentes ruídos. O treino de obediência básica deve também começar 

nesta fase. 

De quanto em quanto tempo a equipa é avaliada? 

A Cães&Livros trabalha de acordo com as guidelines internacionais que referem que as equipas de tera-

pia devem ser reavaliadas a cada dois anos, de modo a verificar se o cão ainda se sente feliz e confortá-

vel a desempenhar a sua função. 
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Até que idade é que acha que ler para um cão pode ajudar? 

Normalmente, a faixa etária onde é mais frequente este tipo de intervenção é dos 7 aos 10 anos de ida-

de, ou seja, entre o 2º e 4º ano do 1º Ciclo. No entanto, nas intervenções com crianças do 2º Ciclo os 

resultados são igualmente muito positivos. Na realidade, este programa não tem limite de idade. Em 

Espanha, por exemplo, o programa R.E.A.D. trabalha também com idosos. 

Como é a sua ligação com o seu cão? 

A Pepper, por ser um cão de leitura, requer uma 

dedicação diária e uma atenção muito especial que 

se traduz num vínculo muito próximo. Todos os dias 

a Pepper vai levar as minhas filhas à escola, dá gran-

des passeios (adora a praia, em particular) e, ao 

serão, vê televisão em família. A presença constante 

da Pepper na minha vida faz-me dizer muitas vezes 

na brincadeira que tenho duas filhas de duas patas e 

uma de quatro patas. 

Como está a correr o projeto no nosso agrupamento e quais os cães envolvidos?  

(idade, raça, qualidades, defeitos,...) 

O projeto está a correr muito bem. Estamos a intervir numa turma do 2º ano e noutra do 3º ano, e já se 

notam os benefícios da intervenção na maioria dos alunos, no que diz respeito à leitura. Graças aos 

nossos queridos patrocinadores, realizámos até ao momento 56 sessões de Leitura Assistida por Ani-

mais.  

Os cães que estão a trabalhar no Agrupamento de Escolas Frei Gonça-

lo de Azevedo são a Pepper, uma Golden Retriever com 4 anos e o 

Linguini, um rafeiro com 8/9 anos. São cães muito amistosos e uns 

ouvintes muito atentos, embora a Pepper de vez em quando adorme-

ça como os bebés quando lhes contam uma história! 

O Linguini foi encontrado na rua. Quando era pequeno tinha o pêlo 

todo preto mas agora com a idade foi ficando grisalho. Vive com dois 

gatos e adora ir à praia, como a Pepper. 

A Pepper, como tem uma especial adoração por comida, ajuda a man-

ter os recreios das escolas limpos uma vez que “aspira” todos as miga-

lhas de comida que estejam no chão depois do intervalo. 

De forma a motivar os alunos para a leitura, a Pepper e o Linguini fizeram uma recolha de livros e ofe-

receram, na Semana da leitura, um livro a cada aluno das duas turmas . 

 

A nossa Teca também está a treinar para vir a ser uma 

“cadela leitora”.  Boa, TECA!!! 
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