
Aprendizagem
Assistida com Equinos

Data do presencial: de 20 a 24 de julho de 2022
Das 8h às 18h00 de quarta à sábado

Das 8h às 12h no domingo

Carga horária total de 45 horas/aula com certificado
internacional

Investimento: 6.980,00  reais ou à vista  com 13% de 
desconto $1.000 dólares

Local: Conexão Equestre, Brangança Paulista/SP

Estrada Municipal Francisca de Oliveira Assis, 1000 -
Guaripocaba, Bragança Paulista - SP, 12902-991

Clique AQUI para inscrição

https://forms.gle/8vp2ZB4ZX6teWrUG7


Aprendizagem Assistida
com Equinos

Este é um curso híbrido, com 9 horas/aula on-line e 36 horas/aula
presenciais, somando um total de 45 horas com certificação
internacional que ensina profissionais da área a se tornarem facilitadores
que criam e promovem experiências transformadoras com os cavalos.
Aprenda a desenvolver pessoas e equipes nos aspectos socioemocionais
e relacionais. Temas como liderança, comunicação, dificuldade nos
relacionamentos interpessoais e como lidar com as emoções são
abordados de forma experiencial, no aqui e agora com os cavalos, e
funciona porque está de acordo com os achados científicos que
apontam que os humanos aprendem de forma mais eficaz fazendo. A
interação com os cavalos no solo ajuda os clientes nas mudanças e
crescimento de forma mais eficaz e rápida do que trabalhos e métodos
tradicionais que não incluem o cavalo.

Annie Ricalde e Fernando Cordero são instrutores internacionais com
mais de 10 anos de experiência, trabalharam com o modelo EAGALA
durante muitos anos e são referência mundial quando se fala no
treinamento de profissionais que querem atuar nesta área. São líderes
de projetos internacionais que formam profissionais e atendem clientes
mundo afora, com o TAAC COACHING, HORSES FOR CORPORATE
WORLD e ARCH - ARENAS FOR CHANGE.

http://taaccoaching.com/en/inicio-english/
https://www.horsesforthecorporateworld.com/
https://arenasforchange.com/


Investimento:

R$ 6.980,00 reais ($ 1.160 dólares)

em até 12x no cartão de crédito, ou
até março, à vista com 13% de desconto ($1.000 dólares)

Profissionais que já realizaram curso Eagala:
R$5.780 reais ($960 dólares)

em até 12x no cartão de crédito, ou
até março, à vista, com 6% de desconto ($900 dólares)

Público Alvo: são bem-vindos profissionais da 
área da saúde mental, desenvolvimento humano, 

educação, coaching e especialistas em equinos.



Annie Irene Ricalde: 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.

Fernando Cordero: 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.

Professores:

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


Hospedagens

– Pousada Recanto das 
Rosas: www.pousadarecantodasrosas.com.br

– Pousada Recanto da Família – Guaripocaba, SP – Telefone: (11) 
99560-6359 – http://pousadarecantodafamilia.com.br/

– MB Pousada – Serrinha: (19) 97107-3054 / 
reservasmbpousada@gmail.com / Instagram : @mbpousada.

– Quarto em Bragança Pta. – (11) 98391-3496 –
https://goo.gl/maps/V5hjqaV6b8fxdya66

– Hotel Vila Lobos: www.hotelvillalobos.com.br

– NC Hotel: www.nchotel.com.br

– Hotel 20 Park: www.20parkhotel.com.br

– Ka Business Hotel: www.kahotel.com.br

http://www.pousadarecantodasrosas.com.br/
http://pousadarecantodafamilia.com.br/
https://goo.gl/maps/V5hjqaV6b8fxdya66
http://www.hotelvillalobos.com.br/
http://www.nchotel.com.br/
http://www.20parkhotel.com.br/
http://www.kahotel.com.br/


Aeroporto Interancional de Viracopos – 1h20 de carro até a 
Conexão Equestre

Aeroporto Interancional de Guarulhos – 1h10 de carro até a 
Conexão Equestre

Aeroporto de Congonhas (São Paulo) – 1h25 de carro até a 
Conexão Equestre

Aeroportos



Mais informações

• A Programação completa será enviada uma semana antes do
curso. A parte on-line acontecerá pela plataforma Zoom.

• Será montado um grupo de whatsapp para os cursistas cerca
de 1 mês antes do curso.

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

• O almoço será por conta do cursista em restaurante próximo à
Conexão Equestre.

• Para acessar a Conexão Equestre, basta usar o Google Maps ou
Waze e escrever “Conexão Equestre”

.


