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Nome: Tipo Sanguínio:

E-mail: Tel:

Endereço: APPI No:
CBPM No:

Em caso de acidente contactar:

Nome:     Relação:

Tel:      Endereço:

Histórico APPI PPG Nivelamento e Licenças

Ratings/Licenses Data Finalização Nome e Nº do Instrutor:

Voo Duplo Instrucional 
de Conhecimento

APPI PPG - Modulo 
Inst rodutór io(Open 
Sky)
APPI PPG - Modulo 
Preparatório  
(Adventure)

APPI PPG - Curso 
Básico de Paramotor

APPI PPG - Curso de 
Piloto Avançado

APPI PPG -
Nivelamento de Piloto 
de Performance
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APPI PPG Sistema de Educação
Este diagrama explica o Sistema de Educação APPI 
PPG para o piloto e níveis profissionais:
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Bem-vindo  APPI PPG 

APPI PPG é uma Associação internacional de Paramotor com 
sede na Suíça, que traz um sistema evolutivo da mais alta 
qualidade em ensino esportivo de paramotor. O objetivo da 
APPI PPG é apoiar o crescimento da comunidade Paramotor 
internacional, oferecendo uma formação de alta qualidade 
e qualificações reconhecidas internacionalmente, tornan-
do o esporte mais seguro enquanto unindo-a sob uma única 
bandeira internacional. APPI PPG fornece licenças para pilo-
tos, Tandem Pilotos e Instrutores que são do mais alto padrão.

Com APPI PPG você pode:

• Encontre o melhor nível de formação no mundo
• Encontrar as escolas de mais alta qualidade em todo o 
mundo
• Atingir licenças internacionais através de cursos estruturados
• Beneficiar-se dos recursos on-line da APPI PPG
• Junte-se à crescente comunidade internacional Paramotor

Neste Livro Log você pode:

• Seguir com segurança seu progresso no curso através de 
cada estágio de seu treinamento
• Alcance estágios e qualificações definíveis
• Log seus vôos e traçar o seu progresso
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REGRAS AÉREAS INTERNACIONAIS
Como evitar colisão

REGRA MAIS IMPORTANTE:

Evite um acidente ou incidente a todo custo!
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PROCESSO DE POUSO SEM MOTOR
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Tipos de Nuvens
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Modulo Introdutório (Open Sky)
Treino teórico e prático.  
(Todos os itens devem ser seguidos 
em ordem, a não ser quando pre-
cisarem ser repetidos até o sucesso).

Data de 
Termino

Assinatura 
do  

Estudante

Nome do 
Instrutor &
APPI No.

Apresentação do APPI PPG, do esporte, 
da escola e preenchimento de toda 
papelada (contrato)

LIÇÃO 1- teoria de voo

Apresentação da vela e selete

Desembaraçar as linhas, dobrar e 
cuidados gerais com a vela

Vestir a selete, conectar na vela, os 6 
pontos de checagem

Treinamento de decolagem alpina e 
invertida

Treinamento em solo (KITE)

Rebocar com corda até no máximo 30 
metros

OPTIONAL: Treinar o aluno em voos 
duplo de paramotor, a qualquer 
momento durante o curso.
(O instrutor precisa ter uma carteira 
válida APPI PPG de voo duplo)

Checagem do motor (segurança)

Procedimento de segurança para ligar 
o motor com partida elétrica e manual.

Colocar o motor nas costas e correr 
com ele

Pendurar o aluno, simular 
lançamento de para-queda reserva

ASSINAR E DATAR QUANDO CONCLUÍDA
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Modulo Preparatório (Adventure)
Treino teórico e prático. (Todos os itens 
devem ser seguidos em ordem, a não 
ser quando precisarem ser repetidos 
até o sucesso).

Data de 
Termino

Assinatura  
Aluno

Assinatura 
Instrutor &
APPI No.

LIÇÃO 2 - Metereologia básica

LIÇÃO 3  - Leis de trafego aéreo básico

Check de Habilidades
Habilidade de decolar alpino depois de 
bastante treino

Check de Habilidade
Habilidade de decolar invertido, depois de 
bastante treino

Check de Habilidade
Dominio de vela depois de bastante treino

Check de Habilidade
Habilidade de pouso depois de vários 
reboques

Check de Habilidade
Checagem pré voo, lugar, condições 
metereológicas, habilidade ao manusiar do 
motor, depois das aulas e brifings.

OPCIONAL
Saltos de morrotes , não superior a 100 
metros, depois de completar todos os itens 
acima. (Instrutor precisa de carteira para 
esse tipo de treinamento)

OPCIONAL 
Rebocar com guincho não mais que 30 
metros, depois de completar todos os itens 
acima. (instrutor precisa ter carteira para 
esse tipo de treinamento)

OPCIONAL
Praticar decolagem enquanto usa o motor 
desligado

LIÇÃO 4: Briefing do Primeiro Voo

ASSINAR E DATAR QUANDO CONCLUÍDA
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Primeiro voo solo

Leia e assine antes do primeiro voo de paramaotor solo
Eu_______________________________________, entendo que recebi e 
completei com sucesso todas as lições teóricas e práticas de treino do 
curso de paramotor e estou pronto para o meu primeiro voo. Recebi  
e entendi o brifing antes do primeiro voo, concordo que como piloto 
em comando eu sou responsável pela segurança desse voo. Estou 
confidente na minha habilidade para voar de forma segura e respon-
sável. Além disso, entendo que o motor pode falhar, o rádio pode 
falhar e estou preparado para superar esses problemas e pousar com 
segurança.
   

Data:

Assinatura Aluno:

Assinatura do Instrutor e APPI No:

Primeiro voo de paramotor solo

O primeiro voo deve ser em pequenos circuitos com duração entre 20 
a 30 minutos em uma área aberta, sem obstáculos, com condições 
suave e vento menos de 10mph.
com a supervisão e orientação de um instrutor qualificado APPI PPG.
 
Anotacões do instrutor depois do primeiro voo

Data:

Assinatura do aluno:

Assinatura do instrutor e APPI No:
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APPI PPG Curso Básico

TREINO PRÁTICO-  Todos os itens 
devem ser seguidos em ordem, 
a não ser quando precisarem ser 
repetidos até o sucesso

Data de 
Termino

Assinatura  
Aluno

Nome do 
Instrutor &
APPI No.

2º voo - Circuito multiplo, (várias voltas) 
como no primeiro voo, entre 20 a 30 
minutos, em área aberta com vento 
até 10 km/h

3º voo -  Circuito multiplo, (várias voltas) 
como no primeiro voo, entre 20 a 30 
minutos, em área aberta com vento 
até 10 km/h

4º voo -  Circuito multiplo (várias voltas) 
de frente para o vento, passagens 
baixas acima de 10 mestros, em uma 
área aberta e com vento de até 10 
km/h (fazer o brifing com o aluno dos 
procediemntos corretos e dos riscos 
antes  do exercicio)

5º voo: Circuito multiplo (várias voltas) 
de frente para o vento, passagens 
baixas acima de 10 mestros, em uma 
área aberta e com vento de até 10 
km/h

6º voo: - Circuito multiplo (várias voltas) 
de frente para o vento, passagens 
baixas acima de 10 mestros, em uma 
área aberta e com vento de até 10 
km/h

7º voo:  Circuito multiplo(várias voltas), 
depois subir até 300 metros e fazer um 
“8” e um “S”, virar a favor do vento 
na área de pouso. marcar um area 
de pouso de uns 50 mt, em uma area 
aberta com vento até 10 km/h.
(CFI fazer o brifing com o aluno do 
procedimento correto e riscos antes do 
exercício)
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APPI PPG Curso Básico Continuação

TREINO  PRÁTICO. Todos os itens 
devem ser seguidos em ordem, 
a não ser quando precisarem ser 
repetidos até o sucesso.

Data de 
Termino

Assinatura  
Aluno

Nome do 
Instrutor &
APPI No.

8º voo: Circuito multiplo(várias voltas), 
depois subir até 300 metros e fazer um 
“8” e um “S”, virar a favor do vento 
na área de pouso. marcar um area 
de pouso de uns 50 mt, em uma area 
aberta com vento até 10 km/h.

9º voo: Circuito multiplo(várias voltas), 
depois subir até 300 metros e fazer um 
“8” e um “S”, virar a favor do vento 
na área de pouso. marcar um area 
de pouso de uns 50 mt, em uma area 
aberta com vento até 10 km/h

10º voo: Vários circuitos(várias voltas), 
subir até 500 metros, fazer um 360 
para esquerda e para direita, depois 
um “8”e um “S”. Virar para direção do 
vento para area de pouso. A area de 
pouso deve ser de 25 mt, com vento 
menos de 10 km/h. (fazer brifing com 
o aluno do procedimento correto e 
dos riscos antes do exercicio.)

11º voo: Vários circuitos(várias voltas), 
subir até 500 metros, fazer um 360 
para esquerda e para direita, depois 
um “8”e um “S”. Virar para direção do 
vento para area de pouso. A area de 
pouso deve ser de 25 mt, com vento 
menos de 10 km/h.

12º voo:  Vários circuitos(várias voltas), 
subir até 500 metros, fazer um 360 
para esquerda e para direita, depois 
um “8”e um “S”. Virar para direção 
do vento para area de pouso. A area 
de pouso deve ser de 25 mt, em area 
aberta, com vento menos de 10 km/h.
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APPI PPG Curso Teórico
AULA TEÓRICA
(algumas dessas teorias  precisam 
ser dadas antes de alguns exercícios, 
de acordo com o curso APPI PPG 
prático)

Data de 
Termino

Assinatura  
Aluno

Nome do 
Instrutor &
APPI No.

5º aula - Meteorologia Avançada

6º aula - Mais regras espaço aéreo

7º aula - Efeitos do motor na vela

8º aula- Planos de voo e navegação

9º aula- Informações gerais sobre o 
paramotor

ASSINAR E DATAR QUANDO CONCLUÍDA

APPI PPG teste do piloto

Tendo terminado o curso prático e teórico de APPIPPG, o aluno precisa 
passar no teste de piloto, que o qualificará para APPI PPg . O teste é de 
multipla escolha, consiste em questões, consiste em questoes referentes a 
lei internacional de espaço aéreo, principios de voo, metereologia, arte da 
aviação e navegação. Para passar tem que marcar 70% ou 18 de 25.

Nota do aluno:

Anotacoes do instrutor no final do curso

Data:

Assinatura do aluno:

Assinatura do instrutor APPI No:
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APPI PPG Curso Básico Continuação
TREINO PRÁTICO. Todos os itens 
devem ser seguidos em ordem, 
a não ser quando precisarem ser 
repetidos até o sucesso.

Data de 
Termino

Assinatura  
Aluno

Nome do 
Instrutor &
APPI No.

13º voo-  Vários circuitos(várias voltas), 
subir até 500 metros, fazer um 360 para 
esquerda e para direita, depois um 
“8”e um “S”. Virar para direção do 
vento para area de pouso.
A area de pouso deve ser de 25 mt, 
em area aberta, com vento menos de 
10 km/h. (fazer brifing com o aluno do 
procedimento correto e dos riscos antes 
do exercicio.)

14º voo: Um cross de 10km ida  e volta, 
em uma area aberta, com vento 
de até 10 km/h. (o instrutor deve 
dar ao aluno a aula de navegação 
e planejamento de voo antes do 
exercicio.)

15º voo: Um cross de 30km ida e volta, 
retornar com 3 pontos de referencia ou 
de A a B, em area aberta com várias 
opções de pouso de energencia com 
vento de até 10 km/h.
(fazer brifing com o aluno do procedi-
mento correto e dos riscos antes do 
exercicio.)

PPG Check de habilidade
Habilidade de  decolar alpino e inver-
tido sem ajuda do instrutor.

PPG Check de Habilidade
Habilidade de pousar em pé de frente 
para o vento, sem ajuda do instrutor

PPG Check de Habilidade
Minimo de um total de 3 horas de voo e 
15 voos sozinho

ASSINAR E DATAR QUANDO CONCLUÍDA
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APPI PPG Log Book

 Voo Nº. 
& Data

Distância 
de voo & 
Duração

Equipa-
mento

Local/Exercício/ 
Comentários

Nome do
instrutor &
APPI No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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APPI PPG Log Book

 Voo Nº. 
& Data

Distância 
de voo & 
Duração

Equipa-
mento

Local/Exercício/ 
Comentários

Nome do
instrutor &
APPI No.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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APPI PPG Log Book

 Voo Nº. 
& Data

Distância 
de voo & 
Duração

Equipa-
mento

Local/Exercício/ 
Comentários

Nome do
instrutor &
APPI No.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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APPI PPG Log Book

 Voo Nº. 
& Data

Distância 
de voo & 
Duração

Equipa-
mento

Local/Exercício/ 
Comentários

Nome do
instrutor &
APPI No.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
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APPI PPG Log Book

 Voo Nº. 
& Data

Distância 
de voo & 
Duração

Equipa-
mento

Local/Exercício/ 
Comentários

Nome do
instrutor &
APPI No.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
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Observações:
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Observações:
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