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MINI CURSO EAD - CF
TREINO DE CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E FONOARTICULATÓRIA
Proposta do curso
Neste curso a multiplicadora Carina Teixeira Blanco reflete sobre a consciência fonológica e
fonoarticulatória e sua importância no processo de alfabetização. Por meio de vídeo aulas ela dá
exemplos de exercícios, com base na metodologia Boquinhas, para o treino dessas habilidades
que influenciam diretamente a aprendizagem da leitura e escrita.
Um curso à distância de custo baixo, carga horária condensada em apenas 20 horas e materiais
disponíveis durante 20 dias para estudos. Contém vídeo aulas, textos complementares para
leitura e perguntas e respostas mais frequentes sobre o assunto.
O curso dispõe, ainda, de um fórum e chat online com a autora de 2 horas de duração, para
interatividade com os alunos.
Não há pré-requisitos para a participação neste curso.
Público alvo
Público em geral. Educadores, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos educacionais e/ou
pais, interessados na leitura e escrita.
Objetivos
Refletir sobre a importância da consciência fonológica e fonoarticulatória para o processo de
alfabetização;
Contribuir para a efetiva estimulação da consciência fonológica e fonoarticulatória.
Metodologia do curso
Internet: Plataforma www.eadboquinhas.com.br. 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: 20 dias de acesso, carga horária de cerca de 20 de estudo, ou o tempo que
o aluno considerar necessário para absorver o conteúdo, durante o tempo do curso. 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 com o tutor e participação do
chat. Ver abaixo na grade curricular.
Material didático: vídeo aulas com a multiplicadora Carina Teixeira Blanco, textos,
slides da apresentação dos vídeos e áudio dos vídeos (para download).
Dúvidas dos alunos: Postagens de dúvidas individuais, pela plataforma, que serão
respondidas pela autora Carina, e rediscutidas no chat online.
Sala de Fórum e Chat Online: Sala aberta pelo tutor, durante o curso, para os alunos
trocarem experiências. O chat online é pré-agendado no início do curso e permanece como Fórum
até o término do curso. É necessário pelo menos um acesso no Chat ou Fórum para obtenção do
certificado.
Avaliação e Certificado de conclusão: Não há avaliação de aprendizagem dos alunos,
apenas controle dos acessos. O mínimo de acessos ao curso, para obtenção do certificado é de
dois acessos durante o curso, sendo um deles, OBRIGATORIAMENTE, no Chat online ou no
Fórum. Não há máximo de acessos.
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Grupos de alunos: Os grupos serão fechados com no mínimo 10 e máximo de 50 alunos.
Contratação e pagamento
O curso deverá ser contratado e pago EXCLUSIVAMENTE na Loja Virtual do site
www.metododasboquinhas.com.br
Acesse: http://loja.metododasboquinhas.com.br
As formas de pagamento incluem boleto bancário e cartão de crédito (parcelado).
IMPORTANTE
Esse é um curso de troca de experiências e informativo. Não são abordadas a mediação
nem a intervenção de casos específicos. Para tanto, as demais capacitações de Boquinhas
devem ser cursadas. Acesse o nosso site e conheça todo o material.

GRADE CURRICULAR – 20 horas

Filmes:
Videoaula 1 – 13:37
min
Videoaula 2 – 11:12
min
Videoaula 3 – 17:46
min
Videoaula 4 – 01:26
min
CHAT: 2h
Videoaulas = 00:44:01horas
Horas complementares de
estudos = 17:56h
Textos:
Perguntas e respostas mais
frequentes;
Slides da apresentação;
Textos complementares sobre
o tema.
Áudios dos vídeos para
download
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