TRATADOR E DESBASTADOR DE CAVALOS

Perfil
Profissional

( CEF TIPO 2 - NÍVEL 2 )

O(A) Tratador(a) Desbastador(a) de Equinos é o(a) profissional que, no
domínio das técnicas e procedimentos adequados e no respeito pelas
normas de qualidade, de protecção ambiental e de segurança, higiene e
saúde no trabalho, executa as tarefas inerentes à higiene, alimentação,
sanidade e maneio de equinos, bem como as tarefas básicas de equitação
e de desbaste.
As actividades fundamentais a desempenhar por este técnico são:

Perfil de
Desempenho



Preparar e distribuir os alimentos aos animais e proceder à higiene e ao
tratamento diário dos equinos.



Proceder à limpeza e conservação das instalações, dos arreios e de outros
equipamentos e acessórios específicos.



Participar nas operações relativas à sanidade dos equinos, efectuando as
tarefas de vigilância do estado de saúde/doença dos equinos e aplicando as
medidas profilácticas e tratamentos curativos simples sob a orientação do
veterinário.



Proceder às tarefas básicas de equitação e de desbaste de equinos.

Plano Curricular
COMPONENTE DE
FORMAÇÃO

Sociocultural

Científica

Técnica

Prática

DISCIPLINAS

Total de
Horas

Língua Portuguesa
Língua Inglesa
TIC
Cidadania e Mundo Actual
Higiene e Segurança no Trabalho
Educação Física
Sub-total
Matemática Aplicada
Ciências Naturais
Sub-total
Maneio, volteio e iniciação à equitação
Sanidade e iniciação à sela na equitação
Maneio e equitação
Desbaste
Sub-total

192
192
96
192
30
96
798
210
123
333
168
205
205
190
768

Formação em Contexto de Trabalho

210

Total Geral

2109

Duração do Curso
O curso tem a duração de 2 anos lectivos e 2109 horas de formação.

Condições de Acesso


6º ou 7º ano de escolaridade ou frequência do 8º;



Idade entre 15 e 25 anos.

Certificação Escolar e Profissional
Curso com equivalência ao 9º ano de escolaridade e qualificação profissional de nível 2.
Possibilita a continuação de estudos ou a entrada no mercado de trabalho.

Saídas Profissionais
O Tratador(a) Desbastador(a) de Equinos poderá, entre outras, desempenhar funções ao
nível de:


Centros Hípicos;



Escolas de Equitação;



Coudelarias;



Empresas de Turismo Equestre.
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