
REPRISE PARA PROVA DE ENSINO DE EQUITAÇÃO DE TRABALHO  
NÍVEL IV MÁXIMO ALCANÇÁVEL: 250 pontos   

 

    Número 

 Cavaleiro:     
      

 Cavalo :     
      

 Categoria :     
      

      
 EXERCÍCIO DIRETRIZES NOTA COEF. OBS. 
 

Entrada ao galope. Alto. Imobilidade. 
Reunião na entrada. Alto sobre os    

1. posteriores e peso equilibrado nas 
 

1 
 

Saudação frente ao Presidente do Júri   
  extremidades. Imobilidade.    

 Movimentos ao Passo    

2. 

Passo em linha reta (mínimo 10 Atividade, regularidade dos  
1 

 
metros) movimentos e reunião.   

  Regularidade, sem recuar ou falhar em    

3. Pirueta à mão direita 
marcar posteriores sobre o círculo  

1 
 

menor. Encurvatura para o lado interno 
  

     

  do movimento.    
  Regularidade, sem recuar ou falhar em    

4. Pirueta à mão esquerda 
marcar posteriores sobre o círculo  

1 
 

menor. Encurvatura para o lado interno 
  

     

  do movimento.    

5. 

Alto. Recuar (mínimo de 6 e máximo de Alto, regularidade, equilíbrio, transição  
1 

 
10 passos), e partir ao passo e saída ao passo sem perda de   

  atividade.    

6. Apoiar à direita (mínimo de 10 metros) Encurvatura na direção do movimento.  1  
      

7. 

Apoiar à esquerda (mínimo de 10 

Encurvatura na direção do movimento. 

 
1 

 
metros)   

 Movimentos ao Trote/Marcha    

8. Serpentina de 3 laços 
Geometria. A encurvação.  

1 
 

Regularidade. Fluência 
  

     

 
Ceder à perna nas duas mãos (min 10 

Geometria da figura, fluência,    
9. uniformidade da encurvação, ritmo, 

 
1 

 

metros cada)   
  regularidade    
 

Aumentar o trote/marcha (mín de 
Transições, definição do trote/marcha    

10. médio, com alongamento da moldura, 
 

1 
 

15m)   
  retidão    
 Alto. Recuar 6 passos, e partir Aceitação do Alto, regularidade no    
11. imediatamente ao galope na mão recuar, transição para o galope reunido  1  
 direita a partir do recuo. Retidão.    
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Movimentos ao Galope 

 Descrever 3 círculos para a direita: o     
 primeiro (20 metros) deve ser 

Reunião, equilíbrio, regularidade, 
   

 
executado ao galope alongado; o 

   
 

transições devem ser claras, fluidas e 
   

12. segundo (15 metros), ao galope médio; 
 

1 
 

imediatas, e devem ser executadas no   
 o terceiro (10 metros) ao galope mesmo ponto. Encurvação    
 

reunido. Todos os círculos devem 
   

     

 começar e terminar no mesmo ponto     
      

 Descrever 3 círculos para a esquerda: o     
 primeiro (20 metros) deve ser 

Reunião, equilíbrio, regularidade, 
   

 
executado ao galope alongado; o 

   
 

transições devem ser claras, fluidas e 
   

13. segundo (15 metros), ao galope médio; 
 

1 
 

imediatas, e devem ser executadas no   
 o terceiro (10 metros) ao galope mesmo ponto. Encurvação    
 

reunido. Todos os círculos devem 
   

     

 começar e terminar no mesmo ponto     
      

 
Descrever 2 círculos com o mesmo 

Reunião, equilíbrio, regularidade,    
 

encurvatura e engajamento dos 
   

 
diâmetro (máximo 10 metros), 

   

14. posteriores. Qualidade da mudança de 
 

1 
 

formando um oito com mudança de pé   
 

no ar pé no ar ao final do primeiro círculo.    
 Retidão    
     

15. Meia-volta na mão direita 
Equilíbrio, encurvatura. Começar e  

1 
 

terminar a meia-volta na mesma mão. 
  

     
      

16. Meia-volta na mão esquerda 
Equilíbrio, encurvatura. Começar e  

1 
 

terminar a meia-volta na mesma mão. 
  

     
      

 Variação de galope em três lados do     

17. 

picadeiro. O galope deve ser alongado Transições equilibradas, amplitude de  
1 

 
no lado maior do picadeiro, reunido no movimento e equilíbrio na reunião.   

 lado menor, e novamente alongado no     
 lado maior     

18. 

Aumentar a velocidade e parar sobre 

Submissão e retidão do movimento. 

 
1 

 
os posteriores. Seguir ao galope   

      

 Descrever uma serpentina de 4 laços, 
Impulsão, regularidade do movimento, 

   
19. com mudanças de pé no ar, sobre a 

 
1 

 

precisão e qualidade das mudanças. 
  

 linha do meio    
     

20. Linha do meio. Alto. Saudação. 
Reunião, imobilidade, posição dos  

1 
 

quatro membros. 
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Notas de Conjunto:  

21. Andamentos -franqueza e regularidade.  1  
     

22. Impulsão - desejo de mover-se para frente, elasticidade dos andamentos,  1  
 permeabilidade da coluna e engajamento dos posteriores    
     

23. Submissão - aceitação da embocadura, atenção e obediência, leveza e facilidade dos  1  
 movimentos    

24. Colocação - posição e assento do cavaleiro, correção e eficiência no emprego das  1  
 ajudas.    

25 Apresentação - música e sequência da reprise, adequação do traje aos equipamentos e  1  
 acessórios; apresentação geral     


