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Esta proposta nasceu da vontade de 
projeto próprio capaz de atingir crianças com necessidade
foco da proposta é a contação de estórias,
público e com personagens animais
diferentes espécies animais. Isso,
são estratégias importantes
necessidades especiais. Portanto,
necessidades especiais o gosto
imaginação e capacidade cognitiva. O trabalho será desenvolvido na APAE de São 
João del-Rei e não será inédito, uma vez que esse projeto já ocorreu nessa 
instituição entre 2015 e 2016. Muito ao contrário do que se possa imaginar, a 
criança com necessidade especial muitas vezes tem capacidade de respostas maior 
do que o esperado. Através da leitura pode
reprimidos, apaziguar emoções e colocar a 
o mundo dos livros, além de permitir uma maior interação entre o
Espera-se que leitura para alunos com necessidades
um maior desenvolvimento crítico e intelecto,
permitindo que algumas barreiras e
especiais sejam quebradas.
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Esta proposta nasceu da vontade de alguns professores de colocar em
projeto próprio capaz de atingir crianças com necessidade especiais. O principal 
foco da proposta é a contação de estórias, selecionadas de acordo com o perfil do 
público e com personagens animais para que os alunos tenham contato com as 
diferentes espécies animais. Isso, porque a leitura e a terapia assistida com animais 
são estratégias importantes para a educação de crianças e jovens com 
necessidades especiais. Portanto, objetiva-se estimular na criança com 

ssidades especiais o gosto artístico, literário e por animais, desenvolvendo sua 
cognitiva. O trabalho será desenvolvido na APAE de São 

será inédito, uma vez que esse projeto já ocorreu nessa 
e 2016. Muito ao contrário do que se possa imaginar, a 

necessidade especial muitas vezes tem capacidade de respostas maior 
que o esperado. Através da leitura pode-se extrair dos alunos sentimentos

reprimidos, apaziguar emoções e colocar a criança com deficiência em
o mundo dos livros, além de permitir uma maior interação entre o

se que leitura para alunos com necessidades especiais favorece aos alunos 
um maior desenvolvimento crítico e intelecto, bem como estimula o seu imaginário, 
permitindo que algumas barreiras e conceitos sobre a pessoa com necessidades 
especiais sejam quebradas.  
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