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UMA PARCERIA ENTRE: 
 

 

www.facebook.com/quintadatexuga 
www.quintadatexuga.pt 

 

 

www.facebook.com/pets4people 
www.pets4people.net 

 

 

 

www.facebook.com/petbhavior 

http://www.facebook.com/quintadatexuga
http://www.facebook.com/pets4people
http://www.facebook.com/petbhavior
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TERAPIAS ASSISTIDAS COM ANIMAIS E TREINO CANINO 
5 e 6 de Novembro 2016 

Quinta da Texuga 
Azambuja 

Sábado 5 de Novembro (Pedro Paiva) 

Conceitos Gerais para a Aprendizagem Canina com Recurso ao Reforço (Clicker) 

1 – Conceitos para a Aprendizagem (teoria) : 

• O Cachorro 

• A escolha do cão – caracter e temperamento  

• Sociabilização e enriquecimentos ambientais 

• Os condicionamentos 

• Estímulos e respostas 

• Os pilares fundamentais para uma aprendizagem motivadora 

• Os motivadores – quem escolhe (treinador ou cão) 

• A aprendizagem – Generalização; Discriminação e Aprendizagem Social 

• As fases da aprendizagem  

• As ferramentas de treino 

• As técnicas de treino  

• As ferramentas complementares de treino 

 

2 – Conceitos para a Aprendizagem (prática):  

• A motivação 

• As técnicas  

• As ferramentas 

• Iniciação às rotinas básicas para a aprendizagem 

• Iniciação ao clicker 
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Domingo 6 de Novembro (Rosário Bobone) 

 

Intervenções Assistidas por Animais (Terapias, Atividades e Educação) 

1 – Comportamento e Bem estar Animal: 

• A origem, evolução e comportamento do cão 

• Fatores determinantes na formação da personalidade de um cão. 

• Características fundamentais de um cão de terapia 

• O vínculo entre o cão e seu dono 

• O papel do animal na terapia 

• Como garantir o bem estar do animal em terapia 

 

2- Intervenções Assistidas por Animais (Terapias, Atividades e Educação) 

• Definições 

• A origem das TAA 

• Benefícios 

• Legislação 

• Como devem ser realizadas 

 

3 – A relação entre as Crianças/adolescentes e os animais 

• Educação Assistida com animais 

• Animais na Escola 

 

4 – A relação entre os idosos e os animais 

• Atividades Assistidas com o cão 

 

5 –  As Aplicações das Terapias Assistidas com Animais nas pessoas com deficiência 

 

6 – Exemplos práticos de Terapias e Atividades Assistidas por Animais 
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Informações adicionais: 

É necessário preencher o formulário para fazer a sua inscrição 

Horários: sábado das 9h30 às 18h; domingo das 10h às 17h (intervalo para almoço das 
13h ás 14h30). Em cada turno da manhã e da tarde haverá um intervalo de 15 
minutos. 
Preço: 55€/pax  
Almoço: 10€/pax por dia  
Lotação: Máximo de 10 cães  

Cães:  
Os cães apenas irão participar nas atividades do dia de sábado dia 5 de Novembro. 
Serão disponibilizados locais frescos onde haverá água fresca. 
Os participantes com cão, deverão traze-los numa caixa transportadora de forma a não 
interferirem na parte teórica da formação. 
Quando estiverem fora da transportadora, os cães deverão andar á trela de forma a 
evitar brigas. 

No momento da inscrição: 
Informar se irá trazer o seu cão  
Informar se pretende almoçar  

Pagamento: 

O pagamento da formação e do almoço deverá ser feito através de transferência 
bancária para: IBAN PT50 0018 0003 2110 5747 0200 2 até ao dia 3 de Novembro 
2016. Solicita-se que o comprovativo do pagamento seja enviado para 
quintadatexuga@gmail.com com indicação do nome do participante. 

 

Os formadores: 

Rosário Bobone 

Licenciada em Medicina Veterinária, tem 2 pós-graduações, uma em Saúde Pública 
Veterinária e outra em Comportamento Animal e Terapias Assistidas por Animais. 
Trabalhou como Técnica Superior na Direção Geral de Alimentação e Veterinária na 
área da Saúde Animal e da Nutrição (16 anos), tendo exercido ainda clínica de 
pequenos animais (2 anos). Participa regularmente em Conferências e Congressos 
ligados à área do Comportamento Animal e das Intervenções Assistidas por Animais. 
Membro da Ordem dos Médicos Veterinários, Sócia da PsiAnimal e da Associação 
Europeia de Etologia Clínica Veterinária (ESVCE)". 

  

mailto:quintadatexuga@gmail.com
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Pedro Paiva 

Pedro Paiva, Militar há 20 anos e treinador canino há 14. Desde 2002 acompanha e desenvolve 
trabalho de modificação e reabilitação comportamental animal com famílias com animais de 
companhia. Em 2014 cria a Associação Pet B Havior, onde desenvolve formações com diversos 
especialistas na área do comportamento e treino canino. Em 2015 desenvolve com a Câmara 
Municipal de Oeiras um protocolo de consultadoria comportamental animal, e foi também 
produtor de conteúdos na rádio M80 da rúbrica “AQUI HÁ BICHO!”, onde diariamente eram 
respondidas as dúvidas dos ouvintes desta estação radiofónica acerca dos seus animais de 
companhia. Em 2016 participação no programa televisivo “SOS DONOS EM APUROS”, na CMtv, 
onde são por si analisados, selecionados e abordados casos reais de cães de companhia com 
problemas comportamentais. 

 

Contactos: 

Rosário Bobone: 93 647 80 20 
geral@pets4people.net 
 
Pedro Paiva: 92 401 47 05 
pedro.paiva@petbhavior.org 
 
Diana Nigra: 96 242 48 67 
quintadatexuga@gmail.com 
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