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CURSO EAD - DX 
CONVIVENDO COM A DISLEXIA: DICAS SOCIAIS E PEDAGÓGICAS 

 
Proposta do curso  

Esse curso inova o EAD Boquinhas, idealizado a partir de inúmeras solicitações de educadores e 
interessados em conhecer parte de nosso trabalho, focado em uma temática específica: a dislexia. 
Será ministrado agora pela Plataforma Hotmart.   

A autora exemplifica nas videoaulas, a sua vasta experiência de 30 anos de clínica com disléxicos, 
e mais suas vivências pessoais sobre o tema. A temática aborda dicas de convivência, para pais, 
educadores e clínicos. São abordados alguns exercícios baseados no Método das Boquinhas para 
a mediação pedagógica da leitura e escrita dos disléxicos. O forte desse curso são os aspectos 
sociais e comportamentais, que favorecem o vínculo e o relacionamento, assim como abrem a 
visão sobre os diversos aspectos da patologia, contribuindo para o diagnóstico.  

Com custo baixo, carga horária condensada em apenas 20 horas, disponíveis para acesso em até 
1 anos, contendo videoaulas com a autora Dra. Renata Jardini, textos complementares para 
leitura, bibliografia indicada e perguntas e respostas mais frequentes sobre o assunto. O curso 
dispõe, ainda, de um Grupo VIP de Facebook com eventuais LIVES secretas ministrada pela 
Autora ou uma de suas multiplicadoras.  

Esse é um curso inovador, que atende as necessidades específicas de pais, educadores e clínicos 
interessados, que anseiam por novidades e por abrir portas para aprender cada vez mais sobre o 
tema.  

Público alvo 

• Educadores, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos educacionais e/ou outros 
profissionais interessados na dislexia. Pais e disléxicos de um modo geral.  

Objetivos 

• Conhecer a visão da autora sobre a convivência com a dislexia, nos aspectos sociais e 
pedagógicos;  

• Contribuir para a visão abrangente da patologia, favorecendo a interação e o diagnóstico; 

• Conhecer alguns exercícios para mediação pedagógica baseados no Método das Boquinhas. 

Metodologia do curso 

Carga horária: Curso com duração de 20 dias, ou o tempo que o aluno considerar necessário 
para absorver o conteúdo em até 1 anos de estudo. São consideradas nesta carga horária, além 
do tempo das videoaulas, as horas de estudo e elaboração de dúvidas e questionamentos a serem 
apresentados para discussão na Comunidade Hotmart.  

Conteúdo: 5 Videoaulas com a autora, com cerca de 20 minutos cada. Textos digitalizados de 
artigos de autores diversos, sobre o assunto, para leitura e complementação da temática. Um mix 
de exercícios para mediação pedagógica. Um rol de perguntas e respostas mais frequentes sobre 
o tema. Inclui um e-book da autora.  

Avaliação e certificado de conclusão: Não há avaliação de aprendizagem dos alunos. A 
obtenção do certificado ocorrerá mediante aquisição do curso completo. 

Inscrições, valores e formas de pagamento: Esse curso é vendido pela Loja Boquinhas 
(https://loja.metododasboquinhas.com.br/curso-ead-de-boquinhas), com acesso direto à 
Plataforma HOTMART, podendo ser adquirido à vista ou parcelado no Cartão de Crédito. Assim 
que pago (no caso de Boleto - D+3 a partir do pagamento), o conteúdo é liberado ao aluno, por 
meio de seu endereço de email cadastrado na HOTMART.      

Importante  

• Esse é um curso de troca de experiências e informativo. São abordadas a mediação 
pedagógica básica na leitura e escrita dos disléxicos, por meio de um mix de exercícios do 
Método das Boquinhas. Para mais aprofundamento, os demais EAD Boquinhas devem ser 
cursados. Acesse o nosso site e conheça todo o material.  

https://loja.metododasboquinhas.com.br/curso-ead-de-boquinhas
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GRADE CURRICULAR 
TEMA – CONVIVENDO COM A DISLEXIA: DICAS SOCIAIS E PEDAGÓGICAS 

 
 
 

MÓDULO 1 
 
Vídeoaula: 20:02 min:  
- Apresentação do curso;  
- Definição de dislexia atualizada;  
- Problemas relacionados à dislexia.  

MÓDULO 2 
 
Vídeoaula: 26:54 min.  
- Rotinas e organização;  
- Disciplina e limites;  
- Higiene e estética.  
 

MÓDULO 3 
 
Vídeoaula:30:24 min.  
- Ritmo e orientação espacial;  
- Habilidades diversificadas;  
- Chantagem e sedução;  
- Convivência X tolerância;  
- Saúde disléxica. 
 

MÓDULO 4 
 
Vídeoaula: 13:57 min. 
- Processamento auditivo e sua importância; 
- Consciência fonológica e sua importância; 
- Consciência fonêmica e sua importância; 
- Como trabalhar esses conceitos; 
 

MÓDULO 5 
 
Vídeoaula : 10:33 
- Processamento visuoespacial; 
- Movimento sacádicos de olhos; 
- Como trabalhar esses conceitos; 

Total:  
Videoaulas = 1:41:50 hs 
 
 

 

MÓDULO 6 - Áudios de Perguntas e 

Respostas 

Áudio 1: - 19:43 minutos 

Áudio 2:- 24:48 minutos 

Áudio 3: - 20:42 minutos 

Áudio 4: - 11:10 minutos 

Total: 

Áudios: 1:16:23 horas 

 

 


