6º Curso
Volteio Interativo
Data: 20, 21 e 22 de agosto de 2022
Das 8h às 17h30 sábado, domingo e segunda
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

VOLTEIO INTERATIVO

Faz parte do rol das Atividades e Terapias Assistidas com
Equinos, combina exercícios, dinâmicas e ginásticas de solo
em torno do cavalo e a cavalo. É uma estratégia usada para
trabalhos em grupo, contemplando múltiplos públicos de
pessoas com habilidades e competências diversas, pessoas
com e sem deficiência.
Durante o curso você aprenderá a metodologia de 4 etapas,
passo a passo, do Volteio Interativo, o que te permitirá já
aplicar o modelo assim que sair do curso. Contamos ainda
com mais 20 atividades e dinâmicas para você ter no bolso
para iniciar as atividades no seu centro.

Investimento:
R$ 1.650,00 reais.
Formas de pagamento:
10% de desconto à vista por meio de
transferência/depósito/PIX bancário: R$ 1.485,00 reais
Ou parcelado no cartão crédito em
até 12x pelo Mercado Pago

RECICLAGEM
(para alunos que já realizaram o curso até a turma de 2020)

R$825,00 reais (50% de desconto)

parcelado no cartão crédito em
até 12x pelo Mercado Pago
60% de desconto pagando à vista (R$ 660,00 reais)

Público
São bem vindos profissionais da área da saúde,
educação/aprendizagem e equitação que atuam com cavalos.
É desejável pessoas que já trabalham ou têm no mínimo 1
ano de experiência na interação com os cavalos para melhor
aproveitamento da curso.

Caso você já tenha realizado o curso até 2020 e queira
realizar a RECICLAGEM no novo formato do curso de 3 dias,
também é muito bem-vindo e o valor da inscrição possui 50%
de desconto.

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.

Mariana Pereira: Psicóloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2015);
experiência profissional como psicóloga clínica: avaliação e intervenção;
especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Universidade
Metodista (2017), especialista em Psicomotricidade pelo Ispe-Gae (2020).
Amazona com experiência em Equitação, curso introdutório pela FEI (2019),
Curso de Volteio Interativo pela ABRE (2018) Psicóloga com atuação em
Equoterapia, Equitação Lúdica e Volteio Interativo na Sociedade Hípica
Paulista.

Professores:
Giulia Policastro: Terapeuta Ocupacional formada pela USP (Universidade de
São Paulo) (2011); experiência profissional como terapeuta ocupacional em
Saúde Mental no Dipartamento di Salute Mentale (DSM) em Trieste, Itália
(2012), que é referência e modelo de assistência e cuidado em Saúde Mental
no Brasil, contando também com a participação do cavalo neste contexto;
Especialista em Terapia Ocupacional na Interface Saúde, Artes e Cultura pela
USP (2014); Especialista no Método Global de Reabilitação Equestre nas áreas
ludodesportiva/educativa e neuromotora/psicomotora pela Associazione
Nazionale Italiana di Riabilitazione Equestre, (ANIRE, Itália – 2015 e 2018);
Especialista no Conceito Bobath – Avaliação e Tratamento do Paciente Adulto
com Distúrbio Neurológico (2016); Lounger Nível I pela Federação Paulista de
Hipismo (FPH) (2016); Pós graduando em Tecnologia Assistiva pela
Technocare. Amazona com experiência em equitação, enduro equestre e
manejo de equinos há mais de 15 anos; terapeuta ocupacional com atuação
em hipoterapia, equitação fundamental, equitação lúdica e volteio interativo
na Sociedade Hípica Paulista; terapeuta ocupacional atuante no SUS na
atenção especializada com enfoque em reabilitação 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.
.

