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Poker School  

Plano de Coach  

by 

Gianiaki 



6 Aulas + BÔNUS 
 
Pré-aula: Envio de HH do aluno 
 
 Aula 1 – HH Review do Aluno + Conceitos Básicos  
 Aula 2 – Evolução de torneio  
 Aula 3 – Definição de Ranges  
 Aula 4 – Manutenção de BankRoll 
 Aula 5 – Jogadas Básicas PréFlop 
 Aula 6 – Review Conclusivo de HH do Aluno  
 Aula 7 – Estratégia para Sit&Go 180 Pessoas ( BÔNUS ) 

 
 

Todas as aulas terão exercícios para serem feitos fora do período de aula. Duração 
média de cada aula: 1h30min. 
Acompanha material de apoio. 
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 Curso Básico - Veni  



Veni - Aula 1 

 Conceitos Básicos + HH Review do Aluno   

  Equidade 
  Odds 
  Pot Odds 
  Implied Odds 
 Motivos para apostar (Exercício A K Q) 
 

Introdução dos conceitos básicos do Poker. Aula destinada a revisão de 
um torneio recente do aluno, identificando pontos fortes e fracos 
(leaks), para estruturar um plano de estudos personalizado com maior 
efetividade de aprendizado.  
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Veni - Aula 2 

 Evolução de Torneio 

 Early Game 
 Middle Game 
 Late Game 
 Estilos de jogo 
 

 
Uma explicação concisa sobre as adaptações que devem ser aplicadas 
em cada momento do torneio.  Serão abordadas as diferenças de 
ranges e sizes em cada situação, além de uma introdução sobre 
jogadas e estratégias de torneios. Também será estudado os diferentes 
estilos de jogo que existem no Poker Texas Hold’em. 



Veni - Aula 3 

 Definição de Ranges 

 
 Grupos de Cartas 
 Balanceando nosso Range  
 Determinando Ranges do Vilão 
 Equilab: a ferramenta dos estudos 
  
Uma das habilidades mais importantes para um jogador de Poker é a 
definição de Ranges. Nessa aula, o aluno será estimulado a pensar sobre seu 
próprio jogo e a definir o range do adversário, facilitando a tomada de 
decisão nas jogadas. Também será abordada a importância do estudo através 
do Equilab e como utilizá-lo.  
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Veni - Aula 4 

 Manutenção de BankRoll 

 
 Abrindo uma empresa 
 Administrando o Caixa 
 Maximizando a rentabilidade 
 Determinando Metas 
 Montando grade de torneios 
 
É aqui onde muitos se perdem e ouvimos falar que as pessoas quebram. Não 
importa o quão bem você joga, o quanto consegue blefar, ou sua habilidade 
pós flop. Se não tiver uma disciplina e controlar bem seu BankRoll, não vai 
demorar muito para você se encontrar fazendo uma recompra de dólares.  
 
Nessa aula, ensinaremos uma forma básica de manutenção do seu Caixa, 
comparando diretamente a administração de empresa. Além disso, 
ajudaremos a analisar seus objetivos e criar uma grade de torneios 
equilibrada para atingir suas metas em curto, médio e longo prazo.  
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Veni - Aula 5 

 Jogadas Básicas Pré-Flop  

 Bet/fold 
 Continuation Bet 
 Re-steal 
 3 Bet  
 3 Bet Light 
 
 
Time to play! Aqui ensinaremos algumas das ferramentas lucrativas 
que fazem parte do repertório de qualquer jogador lucrativo. 
Usaremos exemplos para demonstrar cada uma dessas jogadas 
básicas, explicar o conceito que existe por trás de cada uma, e a 
melhor forma de aplicar (como, quando e porque).  
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Veni - Aula 6 

 Review Conclusivo de HH do Aluno 

 
  
Aula voltada para acompanhar a evolução do aluno, tirar possíveis dúvidas 
específicas que surgiram durante as demais aulas e explicar qualquer conceito 
que não ficou claro. Também será discutido os exercícios passados 
anteriormente.  
 
É importante que o aluno faça anotações durante todas as aulas para essa 
aula ter melhor rendimento.  
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Veni - Aula 7 

 Estratégia para Sit&Go 180p 

 
  
Review de um Sit&Go do instrutor, repassando e analisando detalhadamente 
torneios de 180 pessoas de diferentes Buy’ins, demonstrando uma estratégia 
lucrativa para essa modalidade que faz parte da grade de muitos jogadores.  
 
Além de ser ótimo para quem está construindo BankRoll, é uma boa 
alternativa para manutenção de banca por conta da baixa variância e do nível 
dos demais jogadores.  
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