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EAD LIVRE BOQUINHAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL - 120 horas  

Proposta do curso 

Esse curso foi idealizado para quem quer conhecer e aplicar Boquinhas nas crianças menores, mas que 
não consegue capacitar-se de maneira presencial, por motivos diversos. A experiência nos mostrou que a 
demanda tem sido maior no formato de EAD LIVRES, abertos, sem a formação de turmas, nem envio de 
respostas para um tutor. Configurou-se, então, em um trabalho diferenciado, com acesso aberto durante 1 

ano de estudo, pela Plataforma HOTMART.  

Assim, a proposta desse curso EAD LIVRE Boquinhas no Desenvolvimento Infantil: bases seguras para a 
aprendizagem da leitura e escrita é capacitar o educador/terapeuta para estimular e favorecer a 
alfabetização, em estágios iniciais desse desenvolvimento, com crianças de 4 a 6 anos, oferecendo-lhe, 
por meio de videoaulas, subsídios consistentes e diversificados, com enfoque multissensorial, 
fonovisuoarticulatório, ou seja, som/letra/boquinha. Serão trabalhados conceitos teóricos da Educação 
Infantil e prática dos sons da fala (fonemas) e suas respectivas Boquinhas (articulemas), os processos de 
consciência fonológica, fonêmica, processamento auditivo e visual, coordenação vísuo-motora, orientação 
vísuo-espacial e desenvolvimento cognitivo, bem como as bases necessárias para a estimulação e 
intervenção, visando o crescimento e desenvolvimento da Educação Infantil.  

Esse trabalho também pode ser desenvolvido com alunos de outras faixas etárias e/ou adultos em que 
essas habilidades neurolinguísticas estejam falhas e/ou defasadas, mas desde que adaptados os 

exercícios à realidade do aluno. 

A abordagem metodológica desse curso é teórico-prática, onde o aluno é estimulado a refletir sobre sua 
prática de Boquinhas, por meio de videoaulas com a autora, explicando a utilização do livro Boquinhas no 
Desenvolvimento Infantil, acrescido de respaldo em Grupos de estudos no WhatsApp e eventuais Lives 

secretas no Facebook, com os Multiplicadores Boquinhas e porventura a autora, Dra. Renata Jardini. 

Autora 

Dra. Renata Savastano Ribeiro Jardini - CRFa: 1-4028-2. Fonoaudióloga, pela Escola Paulista de Medicina 
– UNIFESP/São Paulo, 1981; Pós-graduação: Mestre em Pediatria, Fac. de Ciências Médicas da 
UNICAMP/Campinas, 2004; Doutora em Pediatria, Fac. de Ciências Médicas da UNICAMP/Campinas; 
2007. Psicopedagoga Clínica e Institucional pela UNICEP/São Carlos, 2004.  

Público alvo  

Educadores de um modo geral, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos educacionais e/ou outros 
profissionais de áreas correlatas à educação. Também os pais e interessados de um modo geral são bem-
vindos. Todos serão considerados EDUCADORES, dentro de sua prática pessoal.  

Carga horária 

Curso modular de evolução sequencial, com carga horária de 120 horas, disponíveis para estudo em 1 

ano de acesso livre na Plataforma HOTMART.  

Objetivos 

• Conhecer a visão de ensino/aprendizagem na Ed. Infantil sob a ótica do Método das Boquinhas; 

• Conhecer e trabalhar com os pré-requisitos e habilidades neurolinguísticas necessários à aquisição 
do letramento e da alfabetização; 

• Conhecer e trabalhar com fonemas/grafemas/articulemas; 

• Conhecer e aplicar os livros Boquinhas no Desenvolvimento Infantil; 

• Conhecer a neurociência do ensino/aprendizagem da leitura e escrita. 

Metodologia do curso 

Internet: Plataforma HOTMART de acesso livre por 1 ano. Não há pré-requisitos mínimos relativos 
a conhecimentos de informática para frequentar esse curso. Recomenda-se uma internet de boa 
velocidade, para que os filmes rodem com qualidade. 

http://www.metododasboquinhas.com.br/
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 Conteúdo: videoaulas com a autora, slides usados no curso e textos digitalizados de artigos e 
livros da autora, para leitura complementar. Os livros Boquinhas no Desenvolvimento Infantil não 
acompanham a compra do curso.  

  Grupos de Estudo: No WhatsApp são criados Grupos com número reduzido de alunos desse 
curso, com duração de 3 a 4 meses de estudo, sequenciado e programado, para troca de ideias e 
conceitos relativos ao estudo. Mediadores Multiplicadores de Boquinhas conduzem os estudos, 
assessorados pela autora. Lives secretas no Facebook eventuais são agendadas para interação do grupo, 
com Multiplicador certificado e, eventualmente, com a autora. Não há obrigatoriedade de presença.   

 Avaliação e Certificado de conclusão: O certificado digital será concedido ao aluno diretamente 
pela Plataforma HOTMART, no final dos acessos ao conteúdo total do curso. Não há controle da 
aprendizagem, nem avaliação 

Inscrições, valores e formas de pagamento 

 Esse curso é vendido pela Loja Boquinhas, com acesso direto à Plataforma HOTMART, podendo 
ser adquirido à vista ou em até 12 vezes (juros a partir da 4ª parcela). Assim que pago, o conteúdo é 
liberado ao aluno, por meio de seu endereço de email cadastrado na HOTMART.   

 Dicas 

Nossa experiência com o EAD tem nos mostrado que para um aluno ser bem-sucedido, é preciso que: 

• Tenha determinação para atingir suas metas de querer aprender e aplicar Boquinhas; 

• Tenha foco nos estudos propostos, determinando um dia/horário para acessar seu conteúdo; 

• Tenha método para assistir as vídeo-aulas, escolhendo um computador/internet de boa qualidade para rodar 
os vídeos e com tempo mínimo de 30 minutos para assisti-los por inteiro; 

• Tenha tolerância com o conteúdo proposto, que não se restringe ao conhecimento das Boquinhas 
exclusivamente, e sim à proposta de trabalho como um todo; 

• Tenha interesse em ler e estudar os textos complementares, que justificarão a prática;  

• Esforce-se para aplicar os exercícios propostos, para que a prática seja realmente atingida e confira 
aprendizagem e utilidade; 

• Acredite em você como um educador capaz de aprender e usar Boquinhas com sucesso. Sua autoestima é 
fundamental para o seu desempenho. 

TEMAS DA GRADE CURRICULAR BOQUINHAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL – 120 horas 

1º MÊS  
Videoaula 1: Apresentação do curso: 8:23 min.  
Videoaula 2: Fundamentação Teórica do Método das 
Boquinhas: 23:54 min. 
Videoaula 3: A proposta de Boquinhas para a Educação 
Infantil.: 14:27 min. 
Videoaula 4: A maturidade: 13:29 min. 
Videoaula 5: Consciência corporal: 13:07 min. 
Videoaula 6: Processamento auditivo – 1ª parte: 11:28 min. 
Videoaula 7: Processamento auditivo – 2ª parte: 8:18 min. 
Videoaula 8: A consciência fonológica – 1ª parte: 11:09 min. 
Videoaula 9: A consciência fonológica – 2ª parte: 12:44 min. 

2º MÊS  
Videoaula 10: A consciência fonêmica e fonoarticulatória – 1ª 
parte: 9:52 min.  
Videoaula 11: A consciência fonêmica e fonoarticulatória – 2ª 
parte: 10:10 min.  
Videoaula 12: O treino dos articulemas Boquinhas – Das Vogais 
até letra P: 17:11 min. 
Videoaula 13: As vogais: 9:37 min.  
Videoaula 14: O treino dos articulemas – Da letra R ao final: 16:19 
min. 
Videoaula 15: As consoantes simples – 1ª parte: 12:04 min.  
Videoaula 16: As consoantes simples – 2ª parte: 10:49 min.  
 

3º MÊS  
Videoaula 17: Letras com dificuldades ortográficas – 1ª 
parte: 10:42 min.  
Videoaula 18: Letras com dificuldades ortográficas – 2ª 
parte: 7:18 min.  
Videoaula 19: Desenvolvimento cognitivo – 1ª parte: 10:33  
Videoaula 20: Desenvolvimento cognitivo – 2ª parte: 7:35  
Videoaula 21: Desenvolvimento visuoespacial – 1ª parte: 
10:27 min.  
Videoaula 22: Desenvolvimento visuoespacial – 2ª parte: 
7:38 min.  

4º MÊS  
Videoaula 23: Coordenação visuomotora – 1ª parte: 9:54 min.  
Videoaula 24: Coordenação visuomotora – 2ª parte: 9:25 min.  
Videoaula 25: Porque Boquinhas dá resultado: o traçado das 
letras: 23:45 min.  
Videoaula 26: O texto na Educação Infantil: 4:21 min. 
Videoaula 27: Porque Boquinhas dá resultado: Idade certa para 
se alfabetizar -  Educação Infantil: 22:26 min.  
Videoaula 28: Jogos de Boquinhas: 8:25 min. 
Videoaula 29: Encerramento: 4:22 min.  
Total: 5 horas e 58 minutos de videoaulas.  
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