Curso de adestramento de obediência canina.
O seu cão conhece as regras!?
O cão há muito que deixou de ser selvagem, nos dias que correm o cão é um
animal social e inteligente, mas que não nasce ensinado. A aprendizagem de um
cão começa logo que nasce, de inicio cabe á mãe transmitir-lhe os primeiros
ensinamentos, que obviamente são restritos e os meramente necessários á sua
sobrevivência.
Como animal social o cão tem de aprender regras, mas se não for devidamente
ensinado nunca as aprenderá nem as cumprirá.
A obediência visa educar e ensinar um cão a cumprir regras e a ter
comportamentos adequados á vida em sociedade, para que se saiba comportar
devidamente sem perturbar a liberdade de ninguém onde quer que esteja.
Este curso destina-se então a ensinar o cão a ser educado em qualquer situação
com que se depare, a saber comportar-se com outros da sua espécie e com
humanos. Mas para isso há que lhe transmitir os ensinamentos necessários de uma
forma alegre e que o faça assimilar os exercícios como uma brincadeira e não como
um suplício. Os exercícios devem ter com base a recompensa e não o castigo físico,
o cão deve fazer os exercícios com alegria e naturalidade e não com medo.
A Obediência é a base para o bom desempenho do cão em qualquer disciplina
como na sua vida quotidiana. Qualquer cão de caça, pastoreio, guarda, defesa ou
competição, tem de ter uma cuidada e bem assimilada obediência para que seja
um exemplar útil de qualidade e equilibrado.
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Programa do curso:
Parte 1 - Aprendizagem
O condutor é ensinado conjuntamente com o seu cão a fazer os
exercícios, que repetirão em casa no ambiente habitual do cão, para que
este se sinta mais confortável e faça melhor os exercícios sem distracções
maiores.
Parte 2 - Correcção
O condutor e o cão fazem os exercícios agora num ambiente onde o cão
não se sente tão confortável, onde serão corrigidos os erros pelo
instrutor.
Parte 3 - Distracção
Aqui o cão terá de fazer os exercícios em diversos ambientes, com ruídos,
pessoas, novos cheiros, novos pisos. O cão terá de fazer os exercícios com
uma carga de distracção maior, mas que será fundamental para que o cão
responda aos comandos do condutor em qualquer situação que se
apresente.

• Andar junto com e sem trela
• Mudanças de velocidade
• Mudanças de direcção
• Senta (comando verbal/gestual)
• Deita (comando verbal/gestual)
• Quieto (fica) (comando verbal/gestual)
• Alto
• Vir ao chamamento
• Sociabilização com outros da sua espécie e com Humanos.
O curso é aberto a todas as raças de cães e a cães de raça não definida.
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O curso poderá ter 3 vertentes.
As 3 formas distintas de treino, visão permitirem que cada cliente possa
da forma mais conveniente dar ao seu cão um treino adequado e
merecido, sem que isso traga problemas com a sua disponibilidade e
interfira demasiado ou de forma negativa com a sua vida pessoal, desta
maneira o cão e o treino não serão um fardo.

OBED MAXI.
O treino é efectuado conjuntamente com o proprietário. O instrutor em
dias previamente combinados com o proprietário, ensina-o a executar os
diversos exercícios, este então ensinará ao seu exemplar os exercícios. O
cão será ensinado pelo proprietário sempre sob a alçada do Instrutor da
Escola. Os exercícios são depois repetidos em casa e verificada a evolução
e corrigidos os erros na aula seguinte.

OBED EXTERN.
O treino é efectuado por um instrutor do canil, nos dias combinados com
o proprietário, mas sem a presença do mesmo, depois do treino o
exemplar regressa com o seu dono a casa.
No final do processo de treino o Instrutor da Escola mostra ao
proprietário o seu exemplar a fazer os exercícios.

OBED INTERN.
O treino é efectuado em regime de internato, o exemplar fica na Escola
durante a duração completa do treino. É treinado por um instrutor da
Escola sem a presença do proprietário, o exemplar é entregue no final do
treino depois do proprietário ver o seu cão a fazer os exercícios.
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