
Aprender a ler, ler para aprender!



Reading Education Assistance Dogs (R.E.A.D.)

Intermountain Therapy Animals (ITA)

Melhorar as competências de leitura e as 
capacidades de comunicação

Equipas de terapia registadas

Biblioteca Pública de Salt Lake City (1999)

14 de Novembro “Dia Nacional R.E.A.D.” 
Senado Americano (2009)

Perto de 6000 equipas Olivia



R.E.A.D. no mundo

África do Sul Alemanha Áustria Bósnia Canadá Cazaquistão Chile

Colombia Croácia Eslovénia Espanha E.U.A. Finlândia Holanda

Islândia Itália Luxemburgo México Noruega País de Gales Portugal

Reino Unido Rep.Dominicana Suécia Taiwan



Quais os benefícios do R.E.A.D.?

Melhoram as competências de leitura: fluência e compreensão 

Aumentam a atenção, a concentração e a motivação pela 
leitura

Melhoram a capacidade de comunicação, a autoestima, 
o autocontrolo e a confiança

Desbloqueiam emocionalmente

Quando as crianças começam a ler para os 
cães a emoção positiva da experiência
fica associada ao processo de leitura

A leitura torna-se divertida!



Cães&Livros – R.E.A.D. Portugal

Organização sem fins lucrativos

Julho 2015 - 1ª equipa R.E.A.D. 

Representante oficial do programa R.E.A.D. 
em Portugal 

Única entidade autorizada pela Intermountain
Therapy Animals a desenvolver este programa 
no nosso país

Novembro 2017 - Cátia Lopes e Cristina Lopes Instrutoras R.E.A.D.



Onde trabalhamos?

Educação Assistida por Animais
Terapia Assistida por Animais

 Escolas

 Gabinetes de terapia

 Centros de estudo

Atividades Assistidas por Animais

 Bibliotecas

 Livrarias

 ATL



Apresentação



Pepper



Linguini



Educação



Educação



Educação



Educação



Educação



Educação



Educação



AE Frei Gonçalo de Azevedo

EB1 Padre Andrade EB1 Tires nº 2



7 alunos do 1º ciclo

 4 alunos do 3º ano

 3 alunos do 2º ano

“Leitura a 4 Patas” 
AE Frei Gonçalo de Azevedo

2 escolas

 EB1 Tires nº 2

 EB1 Padre Andrade

2 equipas Cães&Livros

 Pepper&Cátia

 Andreia&Linguini

Janeiro a junho de 2019

Reuniões periódicas 
com os professores 



“Leitura a 4 Patas” 
AE Frei Gonçalo de Azevedo 

Horário escolar

Biblioteca da escola

58 livros

20 sessões

Sessões semanais



“Leitura a 4 Patas” 
EB1 Padre Andrade (2º ano)

Equipa Pepper&Cátia

 Beatriz

 Francisco

 Miguel



“Leitura a 4 Patas” 
EB1 Tires nº 2 (3º ano)

Equipa Pepper&Cátia

 Rayssa

 Salvador

Equipa Linguini&Andreia

 Ariana

 Melissa



“Leitura a 4 Patas”
Grelha de registo da sessão 



“Leitura a 4 Patas” 
Questionários



“Leitura a 4 Patas” 
Marcadores



“Leitura a 4 Patas”
Passaporte para a leitura 



“Leitura a 4 Patas”
Cartas 



“Leitura a 4 Patas”
Artigo 



“Leitura a 4 Patas” 
Testemunhos dos pais

Por vezes vai buscar livros, nem que seja só para ver – o que antes não fazia

Já gosta mais de ler, coisa que antes detestava

Lê na televisão, 
telemóvel, revistas. 

Passa na rua e lê a 

publicidade, por ex.

Já se interessa em ler o que vê

Está sempre desejando 
que chegue 4ª feira

Comentou que já sabia

ler melhor
Gosta de ler à frente
dos seus colegas



“Leitura a 4 Patas” 
Testemunhos dos professores

Tem escolhido no seu plano individual de trabalho, atividades de leitura e

escrita com mais frequência

Gosta de ler a pares e inscreve-se nas tarefas de
leitura e escrita no plano de trabalho

Evoluiu na fluência 
da leitura e gosta de 
mostrar como lê à 

professora e à turma

Lê mais por iniciativa 
própria e evoluiu na 

escrita

Requisita livros da 
biblioteca com mais 
frequência



“Leitura a 4 Patas”
Parceiros 



“Pepper & Linguini vão à escola”

Era uma vez uma ______ em Cascais, onde estudavam sete meninos que
viviam aos “Ais”:

- Ai que eu gostava tanto de ler, para melhor poder aprender!

- Ai, não há quem me acuda, quem me dê uma ajuda?!

E o tempo ia passando, e os meninos desmotivando… Até que os professores
foram ver nos computadores:

-Encontrei a solução, e vem em forma de ____!

escola

cão



“Pepper & Linguini vão à escola”

E um dia, como por magia, os olhos das crianças encheram-se de alegria. Pelo
______, viram chegar a ajuda prometida: vinha de cauda no ar e não era uma
partida!

A _______ e o ________ vinham lindos de lencinho e traziam num saquinho
muitos livros para ler. À Cátia e à Andreia, nem as viram a entrar, pois os olhos
só já viam os peludos a passar.

portão

Pepper Linguini



“Pepper & Linguini vão à escola”

Pepper, a cadela, era bela e ________ e o Linguini __________ tinha um olhar
divino! Dona Pepper, experiente, vinha mesmo muito contente. O Linguini vinha
experimentar, mas de certeza que ia adorar. Vir à escola e aprender, o que
mais poderiam querer?

A pequena Beatriz leu o livro que sempre quis: era sobre uns _________ e a
Pepper ficou muito feliz.

O Francisco foi corajoso e correu um grande risco: leu um livro que tudo
______ e que à Pepper muito afligia.

amarela pequenino

patinhos

comia



“Pepper & Linguini vão à escola”

O Miguel aceitou o seu papel e fez de tudo para a Pepper ________: estava
sempre a mostrar o livro para ela poder ver.

A Ariana entusiasmada escreveu uma _____ perfumada que o Linguini logo
cheirou e muito apreciou.

Mas as cartas continuaram e mostravam o quanto o adoravam: a Melissa
também ________ e contou do livro que leu, uma história com animação de
uma menina que queria um cão.

aprender

carta

escreveu



“Pepper & Linguini vão à escola”

A Rayssa leu uma _______ que falava do Pipoca, e dona Pepper já só queria
dar-lhe uma valente beijoca.

Por fim o Salvador, comportou-se como um senhor: leu os _____ da Ritinha e a
Pepper ficou caidinha.

Já não se ouviam “Ais” para os lados de Cascais, porque já todos sabiam ___ e
muitas coisas novas tinham agora para aprender.

Pepper e Linguini cumpriram a sua missão: ajudaram os meninos e ficaram no
seu _______ !

Elsa Canelo (2019)

história

livros

ler

coração



Muito obrigada!

Cães&Livros – R.E.A.D. Portugal

+351 960 162 866

info@caeselivros.com

www.caeselivros.com

www.facebook.com/caeselivros/


