


UMA CERTIFICAÇÃO
ÚNICA 

Na nossa escola "El Educadog" sempre apostamos
de forma muito clara e forte pelo ensino de

qualidade, criando padrões muito sérios tanto para
adquirir nossa formação de maneira atualizada

quanto com nossa forma de capacitar.

Há anos estamos desenvolvendo uma metodologia
e uma implementação única internacional na

Terceira Via®.

Nessa proposta, dedicamos cada um dos nossos
melhores esforços para criar conteúdos únicos,

completamente acessíveis e compreensíveis tanto
em ambas as curvas de aprendizagem quanto no

desenvolvimento logístico dos eventos.
Os conteúdos acadêmicos do Curso do Educador
Canino conformam uma formação com acesso à

Certificação Metodológica da Terceira Via® e
certificação pessoal de cada um dos nossos alunos.

Para isso, nos últimos anos temos nós esforçado
para analisar e desenvolver o campo da tecnologia

do comportamento, programas de treinamento,
estruturas claras e concisas, assim como uma

metodologia completa, não apenas para treiná-lo
neste campo, mas também para que você aprenda

conteúdos sólidos, e tenha uma base de
conhecimentos que servirá de guia no âmbito

profissional.

A Terceira Via®, como caminho da área social,
possui uma metodologia dinâmica, conformando

uma estrutura que já mudou o foco para centenas
de profissionais e companheiros adestradores e de

seus colegas mais especiais.

¡BEM-VINDOS!

Educador Canino A Terceira Via®



www.eleducadog.com

PROGRAMA DE
TREINAMENTO

Educador Canino A Terceira Vía®

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

23-24 outubro

20-21 novembro

11-12 dezembro

Bases da comunicação

Sinalizadores comportamentais da Terceira Via®
 

Influência da Comunicação Verbal
Tons Emocionais

Criação do sistema de comunicação bidirecional
Projeção estrutural, emocional e espacial
Bases de comunicação previas à criação dos comportamentos

Estrutura de Jogo na Terceira Via®
Objetos motivadores e suas funções
Perseguir, caçar, presa
Concentração, velocidade e ativação
Fases do jogo: Motivação, Intercâmbio,
Sinalizadores, Compressão e Pressão

Sistemas de Aprendizagem e 
Ferramentas de Treinamento

Princípiosde aprendizagem, aprendizagem associativa e outras
Habilidades de aprendizagem social e cognição social em cães
Influência da emoção na aprendizagem
Conceitos chave e ferramentas de treinamento
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MÓDULO 4

MÓDULO 5

MÓDULO 6

15-16 janeiro

12-13 fevereiro

12-13 março

Estrutura de Criação de Comportamento
A Terceira Via®

Fase 1: Indução
Fase 2: Dedução
Fase 3: Estruturação
Fase 4: Pulsão
Fase 5: Exigência

Técnica em Criação de Comportamento I

Técnicas, precisão e aperfeiçoamento
Habilidades de distribuição
Esquemas mentais
Habilidades específicas

Técnica em Criação de Comportamento II

Posições de base
Heelwork
Busca da presa
Exercícios fundamentais

PROGRAMA DE
TREINAMENTO

Educador Canino A Terceira Vía®
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MÓDULO 7

MÓDULO 8

MÓDULO 9

23-24 abril

14-15 maio

11-12 junho

Análise e Intervenção em Problemas de
Comportamento I

Introdução à metodologia
Áreas de Análise
Sentidos e sensibilidades
Análise e gestão emocional

Técnicas de Intervenção
Apoiode Conduta Positivo
Estrutura Significativa-Funcional

Testes de Aptidão

Testes teóricos de Aptidão
Testes práticos de Aptidão

PROGRAMA DE
TREINAMENTO

Educador Canino A Terceira Vía®

Análise e Intervenção em Problemas de
Comportamento II



Toda a nossa equipe formativa quer fornecer uma
formação de uma qualidade muito específica em

todos os termos, é por isso pensamos em cada
detalhe do modulo didático, do conteúdo

acadêmico e das técnicas de ensino e
aprendizagem.

Sabemos com convencimento que esse acesso à
formação deveria ser um direito universal e
temos certeza de que a tarefa da construção

tecnológica do comportamento, na que
participamos todos os profissionais do mundo dos

cães, é comum.

É por isso que este curso foi projetado para
APRENDER, PRATICAR E NOS TESTAR. Não se

trata de um treinamento que se assemelha a um
curso tradicional. Aqui estamos em busca de

alunos ativos que tenham como meta sua própria
formação.

Quando você tiver aprendido e gostado do
processo, será hora de se testar através de nossos

testes teórico-práticos de aptidão.

Eles são projetados para fazer você se sentir
confortável desde o primeiro momento, já que é

um processo que te pertence como
responsável por sua própria aprendizagem.

Depois de passar nos testes de aptidão você
receberá um diploma de assistência com a carga

horaria dessa formação, uma certificação
metodológica com numeração única, pessoal,

intransferível e um cartão pessoal renovável para
o futuro.

Nosso objetivo é você. Esta formação é projetada
para isso.

MAIS DO QUE UM
CURSO

 

A Certificação Metodológica

Além disso, a Associação Nacional dos Instrutores Profissionais de Caninos (ANACP)
credenciou este treinamento



A experiência formativa do aluno

9 módulos de
formação

Seguimento
audiovisual por 9

meses
 

Acesso internacional
comum nas
plataformas

 

Escolha a
modalidade

Mais de 180 horas
de formação

 

Gerencie seu tempo
para aprender no seu

ritmo
 

MODALIDADE SEMIPRESENCIAL

MODALIDADE ONLINE

ó

www.eleducadog.com



Cronologia do curso

CRONOLOGIA SIMULTÂNEA

MODO 2 
20-21 NOV

Edições internacionais e modalidades 
 

Os conteúdos serão liberados na área de aluno na
plataforma online, nas datas programadas. Os
conteúdos estarão disponíveis para que possa
visualizá-los e trabalhar com eles respeitando seus
próprios tempos, ou seja não precisa se ajustar a um
horário específico. 

Além disso, teremos diferentes tutorias em streaming
para interagir.

Por último, você poderá dispor, em sua área de
estudante os conteúdos de forma deferida

MODO 1 
23-24 OUT

MODO 3 
11-12 DEZ

MODO 4 
15-15 JAN

MODO 5 
12-13 FEV

MODO 6 
12-13 MAR

MODO 7 
23-24 ABR

MODO 8 
14-15 MAI

MODO 9 
11-12 JUN



www.eleducadog.com

INSCRIÇÕES

QUANTO?

Preço Padrão
 

Desconto especial 1ª edição internacional online

20% DE DESCONTO EXTRA ACUMULÁVEL!!!!
 PARA PRONTO PAGAMENTO Y PAGAMENTO

ÚNICO

PAGAMENTO ÚNICO

PAGAMENTO PARCELADO

Somente Se você fizer sua reserva ANTES DE 15 DE JULHO

Reserva Antes do inicio

Reserva

Reserva Último pagamento anates do início do curso

Reserva

Educador Canino A Terceira Vía®

Somente

Somente

Somente

Se você fizer sua reserva DEPOIS DE 15 DE JULHO

Antes do inicio

Se você fizer sua reserva ANTES DE 15 DE JULHO

Se você fizer sua reserva DEPOIS DE 15 DE JULHO

Último pagamento anates do início do curso



Aceitamos pagamentos com cartão de crédito e PayPal

www.eleducadog.com

COMO?

RESERVE SEU LUGAR AGORA!

CLIQUE AQUI

É MUITO FÁCIL!

Educador Canino A Terceira Vía®

INSCRIÇÕES

https://www.eleducadog.com/producto/ecl3v/
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+ INFO

INFORMAÇÃO
IMPORTANTE

As tutorias conjuntas, acompanhamentos personalizados e
acesso comum a plataformas dos conteúdos serão para ambas
as modalidades. Os preços econômicos da formação, são iguais
para ambas as modalidades.

info@eleducadog.com

A modalidade semipresencial inclui acesso presencial a um
mínimo de 2 módulos de treinamento no seu país (sujeito a
cota mínima de inscrições) e a todos os conteúdos da seção
de formação de nossa Academia Online (as datas presenciais
pendentes a confirmação, devido às restrições do COVID 19). 
No caso de restrições específicas sobre a presença dos
módulos de formação, vagas presenciais passarão a ser no
modo 100% online

Não serão realizados reembolsos do curso por razões que não
estejam relacionadas a instituição após 15 de julho de 2021.

Clique no ícone para ver a política de privacidade de
nossa Academia Online

Educador Canino A Terceira Vía®

https://www.eleducadog.com/wp-content/uploads/2020/11/POLITICA-PRIVACIDAD-ACADEMIA-ONLINE.pdf


Obrigado pela
confiança e

Bem-vindos à A
Terceira Via®

 

info@eleducadog.com
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