5º Curso de
Equitação Lúdica
Data: 2 e 3 de julho de 2022
Das 8h às 17h30 sábado e domingo
Investimento: 1.100,00 reais
Local: CIENT-Centro Integrado de Equoterapia Novo
Tempo, Araçoiaba da Serra (ao lado de Sorocaba)/SP
Professor Vasco Fernandes Dias Filho, 201 - Portão
Grande, Araçoiaba da Serra - SP, 18190-000
Clique aqui para inscrição

Investimento:
R$ 1.100,00 reais.
Formas de pagamento:
10% de desconto à vista por meio de
transferência/depósito/PIX bancário: R$ 990,00 reais
Ou parcelado no cartão crédito em até 12x
pelo Mercado Pago
Público Alvo: são bem-vindos profissionais da área da
saúde, educação/aprendizagem e equitação que atuam
com cavalos. É desejável instrutores de equitação e
outros profissionais que atuam ou desejam atuar na área
da equitação e equitação lúdica.

Professores:
Syllas Jadach: Instrutor de Equitação pela Escola de Equitação do Exército, pós-graduação
(2008); Diretor de Volteio na Federação Paulista de Hipismo (FPH); Juiz Estadual de
Adestramento 2* pela Federação Paulista de Hipismo (FPH- 2016); Lunger (Volteio) pela
Federação Paulista de Hipismo (FPH - 2016); Especialista no Método Global de
Reabilitação Equestre nas áreas ludodesportiva/educativa e de aprendizagem/cognitiva
pela Associazione Nazionale Italiana di Riabilitazione Equestre, (ANIRE, Itália – 2015 e
2018). Pós graduado em Neurociência aplicada à Educação; Pós-graduado em
Equoterapia, Capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo e diretor da ABRE |
Associação Brasileira de Reabilitação Equestre.
Lilian Chateau: Fisioterapeuta; Mestre em Distúrbios do Desenvolvimento pela
Universidade Mackenzie; Especialista em Psicomotricidade pelo Instituto Superior de
Psicomotricidade (ISPEGAE–São Paulo/Brasil); Especialista Internacional em Ciências e
Técnicas Corporais pela Organization Internationale de Psychomotricité et de Relaxation
(OIPR–Paris/França); Formação em Integração Sensorial. Formação completa de
mediadora–Programa de Enriquecimento Instrumental pelo Centro Brasileiro de
Modificabilidade Cognitiva–CBM; Curso de Extensão em Equoterapia; Lounger Nível I
pela Federação Paulista de Hipismo (FPH) (2016); Experiência na área clínica com
distúrbios do desenvolvimento, distúrbios psicomotores, dificuldades de aprendizagem
com foco no desempenho de habilidades sensoriais, motoras (coordenação motora
global e fina). Professora adjunta do curso de Pós-graduação de Psicomotricidade da
Faculdade de Medicina do ABC. Experiência na docência de ensino superior–cursos de
extensão e pós-graduação em fisioterapia, psicomotricidade. É coordenadora da Escola
de Equitação, Equoterapia, Volteio Interativo e Equitação Lúdica da Sociedade Hípica
Paulista (SHP) e diretora da ABRE | Associação Brasileira de Reabilitação Equestre.

Hospedagens

Hotel Fraquito
Rua Angela Antunes Duarte, 62
Centro, Araçoiaba da Serra - SP, 18190-000
Site:https://hotel-fraquito.negocio.site/
Fone: +55 (15) 98113-4900
Fica a 5 minutos de carro do CIENT
Ibis Budget Sorocaba
Av. Professora Izoraida Marques Peres, 770 - Parque
Campolim, Sorocaba - SP, 18048-110
Clique aqui para acessar o site
Fone: +55 (15) 3500-1950
Fica a 20 minutos de carro do CIENT

Aeroportos

Aeroporto Interancional de Viracopos – 1h15 de carro até o
CIENT

Aeroporto Interancional de Guarulhos – 1h50 de carro até o
CIENT
Aeroporto de Congonhas (São Paulo) – 1h40 de carro até o
CIENT

Mais informações

•

A Programação completa será enviada uma semana antes do curso.

•

Será montado um grupo de WhatsApp para os cursistas uma semana
antes do curso.

•

Teremos 1 coffee break por período fornecido pela organização do
curso.

•

O almoço será por conta do cursista em restaurante próximo ao CIENT.

•

Para acessar o CIENT, basta usar o Google Maps ou Waze e escrever
“CIENT (Centro Integrado de Equoterapia Novo Tempo)”

•

Caso o curso não possa acontecer na data prevista por motivos de
pandemia, outra data será ofertada. Caso o cursista deseje usar seu
saldo para fazer outro curso da ABRE no espaço de 1 ano, também será
possível. O valor fica de crédito, não há devolução do valor.

•

Caso o cursista não possa comparecer ao curso por motivos de saúde,
justificado por meio de atestado médico, o valor pago também fica de
crédito e poderá ser usado no espaço de 1 ano em qualquer curso da
ABRE.
.

