




 No mundo inteiro, os pôneis clubes têm uma importância muito 
grande na iniciação da equitação. A cultura equestre ainda é pouco difundida 
no Brasil e não é comum encontrar lugares para a prática da equitação 
infantil.  

 De uma maneira segura e lúdica, em um ambiente divertido, as 
crianças aprendem desde cedo a lidar com os pôneis. As aulas com pôneis 
melhoram o equilíbrio, a postura, a coordenação motora, fortalecem a 
musculatura e aumentam a autoestima. Os jogos e as brincadeiras estimulam 
a concentração, o raciocínio e a lógica. Como se fossem brinquedos de 
verdade, os pôneis são pequenos e mansos, o que os torna verdadeiros 
companheiros, permitindo que as crianças fiquem a vontade e relaxadas. 

 





 A proposta do Clube do Pônei é dar uma oportunidade para as 
crianças terem um pouco de contato com a natureza e brincarem ao mesmo 
tempo. 

 Nosso diferencial é a supervisão de monitor capacitado e pôneis 
sadios com todos os devidos cuidados sanitários e higiênicos.  

 

FAIXA ETÁRIA: 

Exclusivamente para crianças de 05 a 12 anos  
  

NÚMERO DE VAGAS: 

Máximo de 10 crianças 





ATIVIDADES PARA AS CRIANÇAS: 

 Passeios com pôneis; 

Passeio com monitor capacitado. 

 Cuidados básicos dos pôneis; 

Cuidados básicos como escovar, dar banho, passear e encilhar os pôneis. 

 Alimentação dos Pôneis; 

As crianças dão aos pôneis feno, ração, petiscos.  

 Gincanas e brincadeiras recreativas; 
 

REQUISITOS IMPORTANTES: 

 Trazer roupa reserva; 

 Trazer protetor solar e repelente; 

 Usar roupas confortáveis e tênis ou bota; 





OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 Não será de responsabilidade do Clube do Pônei os cuidados pelos 
pertences e objetos pessoais (ex: celulares, brinquedos, carteiras, etc.); 

 Poderão ocorrer mudanças nas programações. Serão comunicadas 
previamente (ex: clima, atividades extras, etc.); 

 Os valores acordados  das Férias a Cavalo não serão estornados aos 
participantes da mesma, no caso de desistência; 

 Crianças que vierem acompanhadas com amiguinho que não esteja 
matriculado nas Férias a Cavalo será cobrada uma diária a parte; 

 Não será permitida diária experimental nas Férias a Cavalo, somente 
através do pagamento de diária; 

 Para os alunos do Clube do Pônei, será possível substituir o crédito da 
mensalidade por crédito nas Férias a Cavalo;  





COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 

Guto Figueiredo e Zedi Araújo. 
  

DIAS E HORÁRIOS 

De terça a sexta-feira.  

Horário: 13h30 às 17h00  

*Consultar disponibilidade de vaga; 

  

PLANOS ALUNOS NÃO ALUNOS 

Diária R$ 100,00 R$ 150,00 

Forma de Pagamento: A combinar 





ESTRUTURA 

 Três pistas de areia 

 Picadeiro coberto 

 Alojamento para tratadores 

 Alojamento para cavaleiros 

 Vestiários 

 Restaurante 

 Lanchonete 

 Clínica veterinária 

 Equipamentos para cavalos e cavaleiros 

 Sala de aula com lousa 









(31) 99293.9474 

@clubedoponei 

        clubedoponei.com.br 

Av. Antônio Francisco Lisboa, 481  

Bandeirantes – Ao lado do Zoológico  

Belo Horizonte/MG 


