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Mangalarga Marchador – Um Cavalo Para Todos 

 

Programa Cursos 2019-2021 

 

Este projeto visa amparar os criadores, profissionais e admiradores da raça 

Mangalarga Marchador com orientação técnica de instrutores altamente 

capacitados, material didático e a custo acessível. 

Grade de Cursos: 

 

 

• I – Módulo I para Criadores e Módulo I para Universitários 

Ementa: O conteúdo deste curso é dedicado à apresentação básica do 

Mangalarga Marchador, com dados da História da Raça, Regulamento do 

Serviço de Registro Genealógico - SRG, Pelagens e Particularidades, 

Cronometria Dentária, Instalações, Manejo, Nutrição, interpretação dos 

padrões de marcha e morfologia e todas as variáveis envolvendo a criação. 

Formato do Curso: 

1º dia - Aula teórica sobre manejo, pelagens, pastagens e diversos – 8h 

2º dia - Aula teórica de interpretação do padrão da raça com instruções e 

material áudio visual sobre Morfologia e Marcha - 8h 

3º dia - Aula prática sobre Pelagens e Particularidades, Cronometria Dentária, 

Metodologia do Julgamento (morfologia e marcha), simulações de 

julgamentos (morfologia e marcha) - 4h 

Carga Horária: 03 dias – 20 horas 

Número Ideal de Alunos: 20 
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• II – Módulo II para Criadores e Módulo II para Universitários 

Ementa: O conteúdo deste curso é dedicado à apresentação básica do 

Mangalarga Marchador, com conteúdo complementar ao Curso para 

Criadores Módulo I, abordando temas relativos à Biomecânica da 

Locomoção, Proporções e Compensações, Marcha x Angulações  

Formato do Curso: 

1º dia - Aula teórica -Treinamento do Cavalo Atleta-Aprumos, Características 

do Cavalo (tipos, sentidos, evolução e comportamento), Julgamento - 8h 

2º dia - Aula teórica -Treinamento do Cavalo Atleta-Aprumos, Características 

do Cavalo (tipos, sentidos, evolução e comportamento), Julgamento – 8h 

3º dia - Aula Prática - 4h 

Carga Horária: 03 dias – 20 horas  

Número Ideal de Alunos: 20 

 

 

• III - Equitação Básica 

(Curso com opção de módulo exclusivo para mulheres e crianças) 

Ementa: Este curso, é voltado para o aperfeiçoamento de noções básicas da 

equitação. Ideal para quem busca melhor desempenho na montaria e 

condução dos animais.  

Formato do Curso: Serão abordados temas como regiões zootécnicas, 

diferenças entre equitação, adestramento e doma; relação homem-cavalo, 

comportamento do equino e abordagem. 

Equipamentos de uso (nomenclatura e função), encilhamento e 

procedimentos para montar, higienização do material de montaria e dos 

cavalos. 

Equitação, postura, assento, equilíbrio, fixidez e flexibilidade do cavaleiro. 
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Adestramento-contato, apoio e descontração. 

Ajudas e efeitos de rédea, atitude do Cavalo, flexionamentos laterais e 

longitudinais, paradas e transições, partidas e trabalhos ao galope e recuo.      

Carga Horária: 03 dias – 20 horas 

Número Ideal de Alunos: 15 

 

 

• IV - Doma 

Ementa: Curso voltado para aprendizado de técnicas para iniciação de 

animais, com exigência de participantes com um mínimo de instrução em 

doma e montaria.   

Formato do Curso: Abordagem das diferenças entre Doma Tradicional e 

Doma Racional, relação homem-cavalo, comportamento equino. 

Instrução sobre os equipamentos necessários (nomes e função). 

Aprendizado sobre aproximação e encabresteamento, doma, monta, controle 

da garupa, dessensibilização, exercícios para flexionamento e liderança, 

encilhamento, redeamento, procedimento para montar, doma de cima, 

higienização do material e dos cavalos. 

Carga Horária: 03 dias / 20 horas 

Número Ideal de Alunos: 15  

 

 

• V – Casqueamento e Ferrageamento 

Ementa: Curso voltado para pessoas com um mínimo de experiência pratica 

no assunto, com objetivo de aperfeiçoar as técnicas, aprendizados de novos 

recursos e capacitação de profissionais. 
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Formato do Curso: Será abordado a importância do casqueamento e 

ferrageamento, equipamentos e ferramentas, organização do local de 

trabalho, composição do casco, avaliação dos aprumos, contenção do 

animal, limpeza dos cascos, casqueamento, modelagem da ferradura, 

fixação da ferradura ao casco, acabamento do ferrageamento, reavaliação 

dos aprumos, limpeza do local, equipamentos e ferramentas. 

Carga Horária: 03 dias / 20 horas 

Número Ideal de Alunos: 15  

 

 

• VI – Equitação para Provas Sociais - Amazonas e Cavaleiros 

Ementa: Este curso, é voltado para o aperfeiçoamento de noções básicas da 

equitação, tomando por base que os participantes já saibam basicamente 

montar e conduzir os animais. Ideal para os que buscam como objetivo a 

melhor preparação para condução de seus animais nas Provas Sociais. 

Formato do Curso: Técnicas de disciplina e controle da ansiedade 

(autocontrole, obediência do animal, tranquilidade). Postura e condução do 

animal. 

Técnicas para realização da Prova de Maneabilidade como apresentação das 

figuras e faltas (técnicas de treinamento, principais erros, pontuação das 

faltas). 

    Porteira e Balizas (encurvatura, comando de pernas, flexibilidade). 

Galope reunido (galope ao pé esquerdo, manutenção do galope, alinhamento) 

Auto e estação, ladear e recuar (comando de voz e perna, alinhamento, 

descer / subir, cumprimentar o árbitro). 

Controle do passo livre (relaxamento, comando de voz, concentração, 

cadência, disciplina) 

Carga Horária: 03 dias / 20 horas 
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Número Ideal de Alunos: 15  

 

• VII – Preparação e Apresentação em Pista 

Ementa: Cursos e treinamento na área de planejamento estratégico de pista 

para cavalos marchadores, gestão de conhecimento da mão de obra, gestão 

do processo de treinamento e equitabilidade para cavalos marchadores.     

Público Alvo: Pessoas interessadas sobre o assunto, apresentadores, 

gerentes, proprietários e criadores.  

Formato do Curso: Detalhamento do Treinamento  - Objetivo:  O curso  se 

propõe a ensinar o método para melhorar e manter os resultados da 

organização e planejamento de treinamento progressivo, adequando 

limitações, estimando-se pelo bem-estar animal, minimizando erros de 

trabalhos e aumentando a longevidade de nossos cavalos marchadores 

atletas.   

Passos do Sistema de Treinamento: Determinações de limitações de 

morfologia funcional (revisão de partes zootécnicas), mecânica, clínica e 

nutricional. Determinações de limitações de andamento, equitabilidade e ou 

apresentações no cabresto. Classificação da categoria do indivíduo em 

qualidade ósseo-tendínea-articular. Determinar potenciais. Traçar metas. 

 

Análise, tipos e diferenças entre trabalhos complementares. Análise e tipos 

entre trabalhos corretivos no andamento e morfologia. Análise e tipos entre 

trabalhos de rédeas e flexibilidades. 

 

Planejamento do trabalho do cavalo atleta com frequência, sequência e 

descanso. Divisão de tempo de trabalho de marcha, passo e galope na 

metodologia de trabalho diário. Escolha e junção de quais trabalhos 

complementares associar ao trabalho montado ou de cabresto. Noções da 

metodologia de julgamento 

Carga Horária: 03 dias / 20 horas 
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Número Ideal de Alunos: 15  

 

 

• VIII – Provas Funcionais Esportivas 

Ementa: Este curso, é voltado para o aperfeiçoamento dos cavaleiros e 

amazonas na condução de seus animais nas mais diversas modalidades de 

Provas Esportivas, tomando por base que os participantes já saibam 

basicamente montar e conduzir os animais. Ideal para os que buscam como 

objetivo a melhor preparação para o lazer ou competição nas Provas 

Funcionais do Mangalarga Marchador. 

Formato do Curso: Técnicas de condução e controle, obediência do animal 

e postura. 

Técnicas para realização das diversas provas como apresentação das figuras 

e faltas (técnicas de treinamento, principais erros, pontuação das faltas). 

Porteira, Balizas, tambores e demais obstáculos (encurvatura, comando de 

pernas, flexibilidade). 

Auto e estação, ladear e recuar, galopar (comando de voz e perna). 

Carga Horária: 03 dias / 20 horas 

Número Ideal de Alunos: 15 

 

 

• IX – Prova Funcional Marchador Ideal (pista)  

Ementa: Este curso, é voltado para o aperfeiçoamento do desempenho da 

Prova Funcional do Marchador Ideal, realizada nas exposições (ou quando 

isoladamente em Provas Esportivas). Ideal para os que buscam como objetivo 

o melhor desempenho em pontuação e resultado na competição. 
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Formato do Curso: Técnicas de disciplina, controle e obediência do animal. 

Postura e condução do animal. 

Técnicas para realização da Prova de Maneabilidade como apresentação das 

figuras e faltas (técnicas de treinamento, principais erros, pontuação das 

faltas). 

    Porteira e Balizas (encurvatura, comando de pernas, flexibilidade). 

Galope reunido (galope ao pé esquerdo, manutenção do galope, alinhamento) 

Auto e estação, ladear e recuar (comando de voz e perna, alinhamento, 

descer / subir, cumprimentar o árbitro). 

Controle do passo livre (relaxamento, comando de voz, concentração, 

cadência, disciplina) 

Carga Horária: 03 dias / 20 horas 

Número Ideal de Alunos: 15  

 

 

• X –Manejo Tecnificado de Pastagens e Nutrição Volumosa de 

Equinos  

Ementa: Este curso tem como objetivo oferecer noções técnicas sobre o 

correto manejo das pastagens, assim como da otimização da nutrição 

volumosa dos equinos.  

Formato do Curso: 1º dia - Aula teórica - 6h 

2º dia - Aula teórica  8h 

3º dia - Aula Prática - 4h 

Carga Horária: 03 dias / 20 horas 

Número Ideal de Alunos: 20  
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• XI – Cabresteamento de Potros Para Pista 

 

Ementa: Este curso tem como objetivo oferecer noções técnicas para 

profissionais com foco na apresentação de animais jovens em pista.  

Formato do Curso: 1º dia - Aula teórica - 6h 

2º dia - Aula teórica  8h 

3º dia - Aula Prática - 4h 

Carga Horária: 03 dias / 20 horas 

Número de Alunos: 20  

 

• XII – Work Shop 

  

Formato do Curso: Os núcleos interessados em algum tema relacionado ao 

cavalo, que não estiverem na grade curricular oficial da ABCCMM, podem propor 

ao Setor de Relacionamento da ABCCMM um tema desejado, onde será 

analisada a viabilidade de realização do Work Shop com instrutor capacitado e 

conhecimentos específicos na área desejada. 

 


