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Programa de ATIVIDADES
Festival Canino

Programa de Atividades

Hora Inicio

Atividades

Duração

10h00m

Inicio das atvidades

-

10h15m

Inicio do Doggy Paper

15 min

10h30m

DogRally

45 min

11h15m

Workshop - Técnicas de andamento

15 min

11h30m

Corridas de chamamento

45 min

12h15m

Workshop - Reforço Positivo

15 min

12h30m

Brincadeiras Refrescantes

60 min

14h30m

Labirinto

45 min

15h15m

Workshop - Clicker

15 min

15h30m

DogRally

45 min

16h15m

Workshop - Técnicas de andamento

15 min

16h30m

Corridas de chamamento

45 min

17h15m

Workshop - Reforço Positivo

15 min

17h30m

Labirinto

45 min

18h15m

Apresentação das raças Portuguesas

45 min

19h00m

Fecho das atividades

-

Doggy Paper
Atividade de descoberta dos prémios escondidos em check points espalhados pelo recinto
com perguntas e atividades para o tutor e para o cão. Esta atividade estimula os cães a
utilizarem o seu bom sentido de olfato para descobrir a sua recompensa e incentiva os donos
a investir no seu conhecimento sobre cães. Esta atividade, estará sempre disponivel
durante todo o horário de funcionamento do evento.

Ações de Formação/Informação:
Irão ser desenvolvidas atividades, ações de formação e aprendizagem tais como:
1. Uso de Clicker
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O programa apresentado para o evento consiste numa programação de 4 horas repletas de
atividades, que se repetem, controlando assim o fluxo de visitantes e garantindo que todos
usufruem da experiência do evento.
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2. Técnicas de Andamento
3. Reforço positivo

Dog Rally
O DogRally é um concurso de obediência básica, onde a intenção é promover relações
positivas entre os cães e os seus donos, baseados em confiança e respeito mútuo. O DogRally
é uma atividade que encoraja a participação de todos os tipos de cães.

Corridas chamamento
Circuito montado para todas as raças participarem e pôr à prova o chamamento do canídeos
mais rápidos do evento com diversas distrações pelo caminho.

Brincadeiras refrescantes
Utilização de uma piscina de reduzidas dimensões para as sessões de brincadeira e
sociabilização refrescantes durante as horas de maior calor

Apresentação de Raças Portuguesas
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Atividade a convidar todos os donos com cães de Raça Portuguesa, a participar para a
apresentação e divulgação das diferentes raças portuguesas e explicação da melhor aptidão
de cada raça.
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