
QUEM SOMOS

OS CÃES COTERAPEUTAS 
DO INATAA



ESTAMOS COM SAUDADES!

Olá! Sabemos que não podemos nos
encontrar fisicamente no momento, mas
nada nos impede de estarmos juntos de
outras formas!
Pensando nisso, resolvemos contar um
pouquinho mais de nós, os cães
coterapeutas do INATAA, para que você
possa se sentir mais próximo de nós!
No nosso aplicativo você encontra o botão
"Clique aqui e envie sua história para o
INATAA", nele você também pode
compartihar sua história conosco através
de textos, vídeos e imagens! 

Esperamos que goste!
Com muito carinho e saudades,

EQUIPE INATAA.



NICK

Olá! Meu nome é Nick.
Eu nasci no dia 3 de Novembro
de 2007. Adivinhe quantos anos

eu tinha em 2019?



NICK

Sou um Golden Retriever.
Golden, em inglês, significa

dourado. Veja como meus pelos
são dourados!



Meu nome significa vitorioso!
E eu me sinto mesmo, pois tenho
uma família linda que cuida de

mim. Tenho uma mamãe-tutora,
uma titia e uma irmãzinha que

são humanas. Elas me dão muito
carinho!

NICK



Meus brinquedos favoritos são
bichinhos de pelúcia e

bolinhas.Vou mostrar para vocês
o meu tigre. Esse é o meu

brinquedo de pelúcia preferido!

NICK



Sou um cãozinho muito tranquilo
e gosto muito de dormir. Sempre

que posso durmo na cama ou
sofá. E sabe por quê?

Porque sempre chega alguém
pertinho e me enche de carinho!

NICK



Passear de carro é
comigo mesmo! É

que eu detesto
ficar sozinho em

casa. Eu fico triste
quando fico

sozinho. Mamãe-
tutora sempre me
leva com ela para
todos os lugares e
viajamos muito.!

NICK



Já conheci muitos lugares
diferentes. Uma vez fomos
à Cunha, para conhecer o

famoso lavandário.
 Você sabe o que é um

lavandário?

NICK



O Lavandário é uma
propriedade rural, que fica em
região montanhosa, com uma

vista linda para as serras. 
Nesse local são plantadas as

lavandas, que dão flores roxas
das quais se extrai um óleo de

perfume delicado e com
propriedades medicinais.

NICK



Mamãe (minha tutora) me
ensinou que sempre que damos

carinho aos outros, nós
recebemos carinho de volta. Eu
adoro isso! E foi por isso que me

tornei um cão-terapeuta.

NICK



Como cão-terapeuta, eu visito
idosos em suas casas de longa
permanência, e ganho muito

chamego.

 Na escola, temos uma
roda de leitura e as crianças

leem histórias super divertidas
para mim. 

NICK



Sabe, às vezes eu durmo,
mesmo quando as histórias

são muito legais, e todos me
chamam de dorminhoco!

NICK



Esta é parte da equipe que me
acompanha nas visitas aos

idosos. 
Olha só que equipe mais bonita!

NICK



E esses são meus aumigos da
roda de leitura: ao meu

lado está o Pequeno Ninja e a
direita da foto está a

Lailah

NICK



Que legal que vocês me
acompanharam até o final!!
Então agora que eu já contei
minha história para vocês, eu

vou tirar um cochilo.... mas vou
adorar saber um pouquinho
mais de cada um de vocês

também. Escrevam aqui suas
histórias para mim!

NICK
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