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APRENDIZAGEM 
ASSISTIDA 

COM EQUINOS

Por que cavalos
Como funciona a metodologia
Como se aplica no âmbito
organizacional e de
desenvolvimento pessoal
Curvas de aprendizagem
Técnicas de facilitação
Como criar atividades

Metodologia inovadora baseada
na APRENDIZAGEM
EXPERIENCIAL
Neste curso você aprenderá
como os cavalos podem
contribuir com o
desenvolvimento e
aprendizagem de grupos e
equipes seja no âmbito
organizacional ou de
desenvolvimento pessoal. 

Neste curso você aprenderá

Inscreva-se

https://forms.gle/H14zjNyRkEP5xiPG9
https://forms.gle/H14zjNyRkEP5xiPG9


Horses for the Corporate World  (HCW) é líder
mundial em treinamentos corporativos. Há mais
de 20 anos no mercado aplicando esta
metodologia e formando profissionais ao redor
do mundo. Fernando e Annie são os fundadores
da Horses e idealizadores da metodologia

Quem Somos?

ABRE   //

Somos uma equipe de humanos e cavalos
comprometidos em desenvolver profissionais     

A ABRE é uma organização composta por
especialistas engajados e atuantes na área
das Intervenções Assistidas com Equinos
comprometida em disseminar as boas
praticas e formar novos profissionais.
Somos representantes e consultores da
HCW no  Brasil.
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Formação: Aprendizagem Assistida
com Equinos



Fernando Cordero

Os professores

ABRE   //

É coach executivo certificado. Possui 20
anos de experiência na área corporativa.
Ele é o cofundador da TAAC e vem
realizando trabalho corporativo
assistido com equinos nos últimos 15
anos. Ele é um especialista em equinos
experiente, tem a capacidade única de
ensinar com a participação dos cavalos,
trabalhando com os melhores líderes e
equipes. 
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Conhecida como Annie, é psicóloga
com mestrado  em  Psicologia  da 
 Aprendizagem.  Ela  é  uma  coach
executiva e pessoal com formação
avançada e também certificada em
treinamento mental. Trabalha com o
desenvolvimento pessoal e do mundo
corporativo com a participação do
cavalo há mais de quinze anos, é
instrutora internacional. 

Formação: Aprendizagem Assistida
com Equinos

Annie Ricalde

http://taaccoaching.com/en/inicio-english/


Dias: 19 a 23 de Julho de 2022
Horários: de 8h às 18 hrs - de quarta à sábados
                 de 8h às 14 hrs - domingo

Informações

ABRE / /

Aulas presenciais

Local
CIENT - Araçoiaba da Serra 
São Paulo - SP - Brasil

Carga horária total
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Aulas on-line
4 encontros de 2 horas cada - sendo 3 encontros antes das
aulas presenciais e 1 encontro após presencial
Dias e horários a definir

48 horas/aula 

CERTIFICADO INTERNACIONAL

Formação: Aprendizagem Assistida
com Equinos

Destinado
Profissionais da área da saúde mental / desenvolvimento
humano / educação / coaching  e especialistas em equinos

Inscreva-se

https://goo.gl/maps/XSyTGhYssgfXaKr66
https://goo.gl/maps/XSyTGhYssgfXaKr66
https://goo.gl/maps/XSyTGhYssgfXaKr66
https://goo.gl/maps/XSyTGhYssgfXaKr66
https://forms.gle/H14zjNyRkEP5xiPG9
https://forms.gle/H14zjNyRkEP5xiPG9


ABRE //

Metodologia

Aprendizagem Assistida com Equinos é um dos seguimentos de
serviços que incorporam o uso do cavalo para beneficiar pessoas
e tem como grande objetivo atender demandas organizacionais,
educacionais ou de desenvolvimento pessoal. 
Esta é uma metodologia baseada na Aprendizagem
Experiencial e que trabalha com cavalos em liberdade e não
tem montaria. 

Aprendizagem experiencial
    

As atividades são personalizadas e
desenhadas conforme a necessidade do
grupo, da empresa ou da pessoa, no caso
do desenvolvimento pessoal. Nesta
metodologia não ensinamos técnicas de
equitação, doma e Horsemanship. Aqui os
cavalos fazem parte da equipe e trabalham
soltos interagindo com os clientes em solo.

Por meio de atividades direcionadas e
estruturadas, os facilitadores são ensinados
a fazerem perguntas chaves, utilizando-se
de linguagem neutra. Com perguntas e
observações, os clientes são levados a
vivenciarem a Curva de Aprendizagem,
com insights, superações, novas soluções e
novas formas de fazer. Ao fim do processo
ensinamos como evidenciar as soluções e
elaborar chamadas para ação de acordo
com o vivenciado.
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Formação: Aprendizagem Assistida
com Equinos



ABRE / /Formação: Aprendizagem Assistida
com Equinos

Metodologia HCW
conteúdo do curso

    

Enquadre/Sensibilização

Processo de Facilitação 
com cavalos em liberdade e atividades

Fechamento
metas e objetivos

Retroalimentação
planejamento e seguimento

Seja pelo tamanho,
força ou presença os

cavalos geram
naturalmente impacto e
admiração e, estar com

eles, garante maior
engajamento dos

participantes,
potencializando os

resultados. 
 
 

Entrevista inicial



Aeroportos e
Hotéis
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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

Aeroportos

Formação: Aprendizagem Assistida
com Equinos

Hotéis

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

https://all.accor.com/hotel/9450/index.pt-br.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps

