
      PROGRAMA  ‘PROGRAMA  ‘PROGRAMA  ‘Hélio Pessoa System’, no Rio de JaneiroHélio Pessoa System’, no Rio de JaneiroHélio Pessoa System’, no Rio de Janeiro   
                  Treinamento do cavaleiro e cavalo  Treinamento do cavaleiro e cavalo  Treinamento do cavaleiro e cavalo  ---   Course Designing Course Designing Course Designing ---      Ensinando como Ensinar Ensinando como Ensinar Ensinando como Ensinar ---      HorsemanshipHorsemanshipHorsemanship   

Módulo 1 Treinamento do Cavaleiro & Cavalo 

Objetivos Preparação de conjuntos para Salto, sobretudo para aqueles que competirão  no CSE 
“EQUIPRIME “( mar. 29 a 30) e  no CSE “ Abertura FEERJ” ( abr.04 a 06)  

Importante Sugere-se a participação dos respectivos instrutores, para troca de informações com 
Hélio Pessoa 

Quando  
e  

Onde 

1º grupo, de até 15  conjuntos, divididos 
em 3 subgrupos .  
Na Serra fluminense ou Hípica (a definir), 
entre mar.21 e 23 

2º grupo, de até 15  conjuntos, divididos 
em 3 subgrupos .  
Na Hípica, entre mar.25 e 27 

Bônus Certificados. Acompanhamento e comentários, nos 2 CSEs. Participação gratuita no 
Curso de Course Designing. Preço promocional para 2º cavalo 

Custos R$ 600 p/ conjunto ou R$ 1000,00 para cavaleiros participantes com 2 animais. Des-
pesas com estabulagem não incluídas. 

Inscrições Na FEERJ, direto com Geni Calmon ou Silvana Stankievicz ou por email  
‘feerj@feerj.com.br’  

Módulo 2 “ Teaching How To Teach” 

Objetivos Geral -Transmitir aos Professores de Equitação - de qualquer modalidade - o conhe-
cimento acumulado por  mais de 4 décadas de ensino de excelência, em todos os 
níveis. Específico -  a INICIAÇÃO do CAVALEIRO 

Metodologia 3 a 4 alunos iniciantes ( simulando uma aula ) serão utilizados ao longo dos 3 dias de 
Curso. Cuidados com vestimenta e equipamentos de proteção,  grupos de  exercícios 
para fixação do aprendizado, flexionamento do cavaleiro, correção de ajudas, enten-
dimento com o animal são alguns dos aspectos a serem destacados no Curso. O “ 
Horsemanship”, como princípio orientador da relação aluno - cavalo 

Quando e Onde No Picadeiro & Mezanino “ Armando de Alencar”, na Hípica, abr. 01 a 03, das 15 às 
17,30h. Serão também usados vídeos  e retroprojetor. 

Bônus Certificados com Selos FEERJ & CBH. Credenciamento para Instrutores de Escolas de 
Equitação devidamente registradas na FEERJ ( curso é OBRIGATÓRIO para esses 
profissionais). Inscritos são candidatos ao PRÊMIO FEERJ “ Instrutor do Ano - Esco-
las 2014” 

Custos GRATUITO, para Instrutores oficialmente 
indicados por Clubes, Nucleos e Escolas 
filiados. 

R$ 100, para ouvintes. Não serão admi-
tidos no recinto do Curso outros que 
não os devidamente inscritos. 

Inscrições Na FEERJ, direto com Geni Calmon ou Silvana Stankievicz ou por email  
‘feerj@feerj.com.br’   

Módulo 3 Course Designing 

Objetivos Reconhecido pela CBH, o curso se destina à formação de novos desenhadores de 
percurso e à reciclagem de desenhadores e de candidatos à desenhador, quer em 
nível nacional quanto internacional. 

Quando e Onde No Mezanino do Picadeiro “ Armando de Alencar”, na Hípica, abr. 02 a 03, das 19 às 
21h. Serão usados vídeos  e retroprojetor.  

Bônus Certificados com Selos FEERJ & CBH. Parte prática, acompanhando Helio Pessoa no 
designing e montagem de percursos do CSE “Abertura FEERJ” 

Custos R$ 150. Não serão admitidos no recinto do Curso outros que não os devidamente 
inscritos. 

Inscrições Na FEERJ, direto com Geni Calmon ou Silvana Stankievicz ou por email  
‘feerj@feerj.com.br’ 

Excepcional cavaleiro. Excepcional cavaleiro. Excepcional cavaleiro.    
Helio com FLIPPER, 2º no GP LisboaHelio com FLIPPER, 2º no GP LisboaHelio com FLIPPER, 2º no GP Lisboa   

Um dos mais conceituados Um dos mais conceituados Um dos mais conceituados    
Course Designers do MundoCourse Designers do MundoCourse Designers do Mundo   

Notável treinador de cavaleiros e de Notável treinador de cavaleiros e de Notável treinador de cavaleiros e de 
cavalos, formou Equipes vitoriosas no cavalos, formou Equipes vitoriosas no cavalos, formou Equipes vitoriosas no 

Brasil e Exterior.Brasil e Exterior.Brasil e Exterior.   

Os PESSOAs, de extraordinário talento Os PESSOAs, de extraordinário talento Os PESSOAs, de extraordinário talento 
equestre !equestre !equestre !   


