
CÃES DE AJUDA SOCIAL
C I C L O  D E  W O R K S H O P S  D E  V E R Ã O



CÃES DE AJUDA SOCIAL
O ciclo de Workshops de Verão é a vertente teórico-prática que te permitirá

conhecer de perto a dinâmica diária das diferentes respostas sociais da

Associação Kokua e os métodos de preparação e desenvolvimento dos

programas. 

 

O Ciclo está constituído por 4 Workshops e contará com a participação dos

Cães de Ajuda Social da Kokua.

1. Base de treino para habilidades de um Cão de Ajuda Social

2. O desenho de uma sessão de Intervenções Assistidas por Animais

3. Desde o funcionamento do olfato até à sua aplicação: Biodeteção

4. Os usuários de Cães de Assistência

 

Parte das receitas do Ciclo de Workshops de Verão reverte a favor dos projetos

voluntários de socialização do mais recente membro da equipa, a Aloha Indie,

com o intuito de iniciar o processo gradual de introdução nos contextos de

trabalho.

 
Nota: Os Workshops são ofertas formativas com o propósito de aproximar a comunidade ao trabalho

realizado pela Associação Kokua, nas suas diferentes vertentes, sendo que a realização parcial ou total do

ciclo não equivale nem substituí nenhum nível de especialização.

 

CICLO DE  WORKSHOPS DE  VERÃO



CÃES DE AJUDA SOCIAL
Participantes: até 15 pessoas por Workshop
 

Duração: 4 horas por Workshop; 16 horas ciclo completo
 

Modalidade: teórico-prática
 

Valor: 40€ por Workshop; 130€ Ciclo completo (incluí coffee break)
 

Local: Centro de Artes e Ofícios de São Brás de Alportel
 

Calendarização:

   3 e 4 de Agosto de 2019 (Sábado e Domingo)

   Sábado das 9h às 13h - Base de treino para habilidades de um Cão de

Ajuda Social

   Sábado das 15h às 19h - O desenho de uma sessão de Intervenções

Assistidas por Animais

   Domingo das 9h às 13h - Desde o funcionamento do olfato até à sua

aplicação: Biodeteção

   Domingo das 15h às 19h - Os usuários de Cães de Assistência 

Nota: Apenas os cães da Associação Kokua estão autorizados a entrar nas instalações. 

Não está permitida a entrada de cães alheios à Associação no ciclo de Workshops.

CICLO DE  WORKSHOPS DE  VERÃO



CÃO DE AJUDA SOCIAL
O treino de habilidades nos cães de ajuda social é uma parte essencial

da preparação para a sua função em terreno. A técnica de moldeado ou

free shapping proporciona uma nova via de comunicação entre o

treinador-cão onde se destacam benefícios como a não manipulação do

animal, capacidade de pensamento e resolução de problemas para

ambos e pré-disposição do cão para uma aprendizagem positiva, rápida

e eficaz.

 

Objetivos:

    - Conhecer as bases teóricas e benefícios da técnica

    - Aprender diferentes estratégias para aplicar a técnica

    - Aplicar a técnica nos cães presentes

 

Cães participantes: Aloha Indie, Sueca & Bahia d'Luna

Formadores: Daiana Ferreira e Marco Serrão

BASE  DE  TREINO PARA HABIL IDADES DE  UM



INTE�VENÇÕES
ASSISTIDAS PO� ANIMAIS
Conhecer a funcionalidade e as dimensões de relação que um animal

pode cumprir em sessão é essencial para a produtividade da

intervenção. Trabalhando de forma prática sobre um modelo de

desenho de sessão, os participantes poderão planificar uma atividade

tendo em vista a tríade motivação-usuário-cão de ajuda social. Poderá

proceder-se à realização de um rol-play.

 

Objetivos:

    - Conhecer o modelo de desenho de sessão e bases teóricas com os

quais trabalha a Associação Kokua

    - Analisar perfis de funcionalidade para extrair objetivos terapêuticos

    - Adequar a tríade, motivação-usuário-cão de ajuda social, de forma a

desenhar uma sessão funcional

 

Cães participantes: Gomas, Jamaica & Sueca

Formadora: Daiana Ferreira

O DESENHO DE  UMA SESSÃO DE  



BIODETEÇÃO
O olfato é conhecido por todos como o sentido mais apurado e que guia

o cão na sua perceção do mundo real. A biodeteção consiste em aplicar

esta capacidade do cão na sinalização de diferentes compostos

orgânicos voláteis que apresentam um real impacto na saúde humana e

conservação ambiental (entre outros). Os participantes terão

oportunidade de conhecer como funciona o olfato do cão e

compreender e aplicar as diferentes etapas que o tornam capacitado a

reconhecer um determinado odor.

 

Objetivos:

    - Aprender como funciona o sistema olfativo do cão

    - Conhecer e aplicar as diferentes etapas de associação de um odor

    - Explorar alguns exemplos de jogos de estimulação olfativa

 

Cães participantes: Julieta, Aris & Aloha Indie

Formador: Marco Serrão

DESDE O  FUNCIONAMENTO DO OLFATO
ATÉ À  SUA APLICAÇÃO



USUÁRIOS
Todos os requerentes passam por processos de entrevista e análise

funcional, de forma a compreender se o trabalho conjunto com um Cão

de Assistência teria impacto na sua autonomia e bem-estar. Uma vez

selecionado o potencial usuário, os Instrutores devem extrair do perfil

funcional, necessidades específicas e características do dia-a-dia para

efetuar a lista de habilidades específicas e perfil do cão a seleccionar.

Os participantes terão oportunidade de trabalhar em todas as fases

descritas.

 

Objetivos:

    - Compreender o processo de seleção de um potencial usuário de

Cão de Assistência

    - Delinear habilidades específicas a partir dos perfis funcionais dos

usuários

    - Entender a complexidade da construção do binómio usuário-Cão de

Assistência

Formadores: Daiana Ferreira e Marco Serrão

OS CÃES  DE  ASSISTÊNCIA  E  OS  SEUS



ASSOCIAÇÃO KOKUA
A Associação Kokua é uma entidade algarvia que procura aumentar a

independência, autonomia e bem-estar das pessoas com dificuldade

física, intelectual, orgânica, emocional ou psicológica e dos seus

familiares através dos cães de ajuda social como Cães de Assistência,

Cães de Apoio, Cães de Biodeteção ou Cães de Terapia.

 

A nossa equipa multidisciplinar, diversificada em várias áreas, é

constituída por especialistas e técnicos em IAA, instrutores e

treinadores de cães de assistência, técnicos de saúde, médicos,

professores, portadores e familiares de pessoas com diversidade

funcional.

geral@kokua.pt
www.kokua.pt

 

com o apoio:

QUEM SOMOS?



DAIANA FERREIRA
 

Licenciada em Psicologia pelo ISCTE-IUL, pós-graduada em Intervenção

Multidisciplinar na Perturbação do Espetro do Autismo (PEA), Mestre

em Intervenção e Mediação Familiar pela Universidad de Sevilla,

Instrutora de Cães de Assistência e Especialista em Intervenções

Assistidas por Animais.

Responsável pela selecção, treino e entrega dos cães de assistência da

Kokua. Desenho e implementação de programas e projetos de IAA em

contexto escolar, centros ocupacionais, hospitalar e domiciliário. 

Fundadora e Presidente da Associação Kokua – Cães de Ajuda Social.

 

e-mail de contacto

geral@kokua.pt

QUEM SOMOS?



MA�CO SERRÃO 
 

Mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade do Algarve, UALG,

Treinador de Cães de Assistência, Guia de Cães Detetores e Instrutor de

Cães de Biodeteção. 

Voluntário da Associação Kokua – Cães de Ajuda Social e responsável

pela área de biodeteção da Associação com investigação, seleção,

treino e entrega de cães de alerta médica. 

Treino de base propedêutica da deteção e treino de cães de biodeteção

para identificação de agentes patogénicos com impacto na saúde

humana e ambiental.

 

e-mail de contacto

biodetecao@kokua.pt

QUEM SOMOS?


