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VELOCIDADE DE LEITURA POR BOQUINHAS - CURSO ON-LINE

Justificativa
O Método das Boquinhas® é uma Tecnologia Educacional completa, de base multissensorial, fônica-
vísuo-articulatória propiciando alfabetização com rapidez e segurança contribuindo para o real
aprendizado e recuperação da leitura e escrita. Pode ser usada na íntegra, como Metodologia adotada
pela escola, ou apenas como uma ferramenta de trabalho para a conversão grafofonêmica de algumas
crianças.
Suas estratégias têm sido utilizadas em salas de aula com todos os indivíduos, alunos neurotípicos e
outros com trocas de letras e/ou alterações, trazendo grande e positivo impacto sobre os resultados na
aprendizagem e na autoestima do professor e do aluno, desde as séries iniciais até o grupo de AEE e da
EJA. Resultado semelhante tem sido observado na terapêutica clínica.
Porém, alfabetizar é apenas o início do processo de engajamento na vida cidadã, sendo a leitura e escrita
proficiente uma de suas mais importantes aquisições. No entanto, é sabido que muitos jovens e até
adultos leem mal, não se interessam por livros, acarretando forte impacto na continuidade escolar e
escolha profissional, bem como valorização e remuneração inferiores ao seu potencial. E as causas dessa
triste realidade, muitas vezes, estão na precária metodologia para o desenvolvimento da habilidade de
leitura trabalhada nas escolas.
Conhecendo o processamento visuoespacial e as técnicas desenvolvidas por Boquinhas para treinar,
mensurar e aumentar a velocidade de leitura, você pode controlar sua eficácia leitora, agregando prazer e
adquirindo hábitos saudáveis de leitura. Acessível a todos os interessados em melhorar seu desempenho
leitor.
Assim, com o objetivo de atender às expectativas dos professores, das famílias e dos jovens leitores,
elaboramos esse curso, de 30 horas, sendo 8 horas On-Line (ao vivo pela internet) com oficinas práticas e
mais 22 horas para o treino das atividades de velocidade de leitura propostas nos livros e jogos de
Boquinhas. Essa continuidade se desenvolverá no sistema de mentoring, em grupo de estudo por
Whatsapp, com 1 mês de duração.

Idealizadora do Método: Dra. Renata Savastano Ribeiro Jardini
Dra. pela UNICAMP/Campinas, Faculdade de Ciências Médicas (2007), Mestre (2004) pela mesma
instituição e departamento; Psicopedagoga pela UNICEP/São Carlos (2004); Fonoaudióloga pela
UNIFESP/São Paulo (1981).

Multiplicadora: Multiplicadores de Boquinhas, certificados pela autora e discriminados no site de
Boquinhas: https://metododasboquinhas.com.br/multiplicadores

Público Alvo

Professores, clínicos, pais e interessados em melhorar sua velocidade de leitura.

Objetivo Geral

Proporcionar aos alunos o conhecimento e treino da metodologia Boquinhas e seus livros para aumentar a
velocidade de leitura.

Programa do curso

1º período
 Como a leitura se desenvolve no cérebro;
 Fluência leitora (taxa e acurácia);

https://metododasboquinhas.com.br/multiplicadores/
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 A diferença entre decodificar X ler com compreensão;
 As diferenças neurais e funcionais entre as Rotas de Leitura;
 O movimento sacádico de olhos e o seu treino;
 Oficina com treinos dos exercícios dos livros Boquinhas para aumentar a velocidade de leitura.

2º período
 Figura e fundo visuais;
 Os planos vertical e horizontal da leitura;
 Os processos visuoespaciais da leitura;
 Ler e cronometrar o desempenho;
 Oficinas com treinos dos jogos Boquinhas e exercícios para aumentar a velocidade de leitura.

Grupo de Mentoria – WhatsApp:
 Estudo sequencial e prático dos conteúdos abordados no curso;
 Discussão e assistência na prática dos alunos.

Metodologia: Aulas expositivas teóricas e oficinas práticas do conteúdo apresentado no formato on-line
pela internet na Plataforma Webinar Jam. Palestrante ao vivo, para interação entre os participantes, por
chat (escrito) e/ou com vídeo e áudio do aluno que deseja se comunicar. Após término dessa carga horária,
acompanhamento pós curso em mentoring por grupo fechado com os alunos do curso, em WhatsApp. Não
há disponibilização da gravação das aulas aos participantes, sendo obrigatória 75% de presença na carga
horária On-Line, para obtenção do certificado.

Recursos Necessários:
• Computador (e/ou celular) com acesso à Internet de boa qualidade, com Webcam e Microfone;
• Apostila e Oficinas digitais, disponibilizadas anteriormente;
• Certificado Digital, de acesso pela Plataforma de Cursos Boquinhas, registrado e validado em

nossa empresa.

Carga Horária: Carga Horária total de 30 horas, sendo 8h on-line ao vivo e 22h em grupo de mentoria
pelo WhatsApp.

Empresa: Boquinhas Aprendizagem e Assessoria Ltda – ME, estabelecida a Rua Hermínio Pinto 6-38,
Bauru/SP, CEP: 17.013-201, Jardim Higienópolis.
CNPJ: 09.508.047/0001-35, Inscrição Municipal 513875 e Inscrição Estadual 209.445.841.111.

Assessoria de Capacitação Boquinhas
capacitacao@metododasboquinhas.com.br

(14) 3206-2541 – (21)98485-9401
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