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CURSO EAD - MI 

MAPA DE IDEIAS: Produção e interpretação de textos 

Proposta do curso 

É sabido que a educação brasileira, e porque não dizer, muitos brasileiros, apresentam falhas 
na produção e interpretação textuais. Muito se discute a origem dessa carência, sem, no 
entanto, haver propostas práticas, simples e que atendam qualquer tipo de aprendizes.  

A autora do Método das Boquinhas, Dra. Renata Jardini, com experiência como fonoaudióloga 
desde 1981 e como psicopedagoga desde 2004, apresenta uma proposta de elaboração e 
interpretação textuais respaldada em sua prática clínica, que vem sendo disseminada em seus 
cursos e livros, por todo território brasileiro, com muitos adeptos. Faltava apresentar 
especificamente esse trabalho na forma de Ensino à Distância EAD e também em cursos 
presenciais e em breve, em livro próprio desse tema. O Livro “MAPA DE IDÉIAS” não 
acompanha o curso, sendo vendido separadamente. 

Pois o Método das Boquinhas, além de alfabetizar e reabilitar a leitura e escrita se propõe 
também a trabalhar o letramento com a produção e interpretação de textos autênticos, pela 
metodologia “Mapa de Ideias”, onde a partir de verbos e frases geratrizes que são “esticadas” 
e enriquecidas, para a formação do texto. O processo é rápido e de fácil compreensão, sendo 
aceito e eleito por muitas crianças e adultos, como uma forma eficaz de aprender a escrever 
textos, deixando o “bicho de sete cabeças” para trás.  

A partir do processo de construção do Mapa de Ideias o autor passa a lidar com os gêneros 
textuais de maneira continuada, obtendo gosto pela leitura e praticando-a cada vez mais. Nesse 
processo, os estilos de escrita individuais são contemplados, garantindo o caráter identitário 
dos autores. Além disso, as correções e mediações dos erros comuns, como alongar-se 
demais, repetir ideias, problemas na organização, misturar ideias e ainda, não dominar a 
conclusão, são facilmente aprendidos e ensinados. 

No curso EAD Mapa de Ideias o processo é compreendido e praticado, por meio de videoaulas, 
slides, textos, Grupo Vip no Facebook com eventuais Lives ministrado pela Autora ou uma de 
suas Multiplicadores, carga horária condensada em apenas 40 horas, disponíveis em 1 anos 
de acesso, com certificado emitido pela Plataforma Hotmart.  

Público alvo  

• Público em geral. Educadores, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos educacionais e/ou 
pais, interessados na leitura e escrita. 

Objetivos 

• Conhecer o Mapa de Ideias e suas aplicações práticas para elaboração e interpretação de 
textos; 

• Mediar e intervir no processo de produção textual autêntica.  

Metodologia do curso 

Internet: Plataforma Hotmart. Não há pré-requisitos mínimos relativos a conhecimentos de 
informática para frequentar esse curso. Recomendam-se computadores com placas de vídeo e 
conexão com internet de alta qualidade, para melhor aproveitamento do curso.  

Carga horária: 1 anos de acesso, carga horária de cerca de 40 horas de estudo, ou o 
tempo que o aluno considerar necessário para absorver o conteúdo.  

Material didático: vídeo aulas, slides da apresentação dos vídeos e áudio dos vídeos.  
Dúvidas dos alunos: Postagens de dúvidas individuais dentro da Comunidade Hotmart e 

também eventuais Live do Facebook (assuntos não específicos). 
Avaliação e Certificado de conclusão: Não há avaliação de aprendizagem dos alunos. A 

obtenção do certificado ocorrerá mediante aquisição do curso completo.    
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Grupos de alunos: Não há formação de grupos, sendo o acesso liberado aos alunos que 
fizerem sua inscrição na Plataforma Hotmart.    

Contratação e pagamento 

• Esse curso é vendido pela Loja Boquinhas, com link de acesso direto à Plataforma HOTMART, 
podendo ser adquirido à vista ou parcelado no cartão de crédito. Assim que pago, o conteúdo 
é liberado ao aluno em duas etapas no ambiente de curso da Plataforma HOTMART.   

 

GRADE CURRICULAR – 40 horas  

➢ Vídeos com a autora: 

➢ O processo do Mapa de Ideias: 20:50 min 
➢ O que é esperado: 15:58 min 
➢ A mediação dos erros mais comuns. 21:33 min 
➢ Exercícios do Livro Mapa de Ideias: 27:17 min 
➢ O problema para se ensinar a produzir textos: 8:10 min 
➢ Como as escolas podem ter sucesso – parte 1: 8:22 min 
➢ Como as escolas podem ter sucesso – parte 2: 15:46 min 
➢ Verbos e gêneros textuais: 12:28 min 
➢ Videoaulas = 02:10:24 horas 

➢ Áudios de perguntas e respostas com a autora: 

➢ Aúdio 1: perguntas de 1 a 3: 16:26 min 
➢ Áudio 2: perguntas de 4 a 6: 30:58 min 
➢ Áudio 3: perguntas de 7 a 8: 9:28 min 
➢ Áudios = 56:52 minutos 

➢ Textos: 

➢ Perguntas e respostas mais frequentes; 
➢ Slides do curso; 
➢ Textos de relevância; 
➢ Exercícios do livro autêntico para realizar.  

➢ Áudio dos Vídeos e das Perguntas para download 

 

 


