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NOVAS SONDAGENS BOQUINHAS: APLICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO – CURSO ON-LINE

Justificativa
A educação brasileira vem passando por um cenário inusitado em decorrência da pandemia e da
interrupção das aulas presenciais. Além disso, como controlar e avaliar a aprendizagem dos alunos para
programar a continuidade escolar?
À frente desses desafios e respaldada em evidências científicas, a autora do Método das Boquinhas e
alguns de seus Multiplicadores desenvolveram Novas Sondagens Boquinhas (2 para a Educação Infantil e
5 para o Ensino Fundamental) para investigar o potencial e possíveis defasagens de cada aluno e sua
turma, bem como uma visualização na mediação a ser feita de acordo com as diretrizes da BNCC.
Essas Sondagens compõem o objeto de estudo do curso de capacitação aqui oferecido, aos educadores e
clínicos, para que eles apliquem, tabulem e interpretem os resultados, tendo um perfil do aluno, da turma,
da escola e do município, a fim de que ações pedagógicas possam ser praticadas respaldadas em dados
reais sobre o seu desempenho.
Esse formato de curso on-line, contabilizará 09 horas ao vivo pela internet e 21 horas complementares
oferecidas no sistema de "mentoring", em grupo de estudos no WhatsApp, para aprofundamento dos
conteúdos abordados.

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).

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

Público Alvo
Professores da rede municipal ou particular de educação infantil, ensino fundamental, médio. Clínicos que
trabalham com a aprendizagem infantil.

Objetivo Geral

Fornecer subsídios metodológicos aos participantes para a aplicação e tabulação dos resultados das 7 Novas
Sondagens Boquinhas.

Programa do curso

Conhecer as 7 Novas Sondagens Boquinhas e seus objetivos;

Correlacioná-los aos Campos de Experiência e Habilidades/Competências da BNCC;

Conhecer as instruções de aplicação de cada Sondagem;

Discutir os entraves da aplicação de cada uma das Sondagens;

Visualizar uma aplicação remota;

Conhecer as planilhas de preenchimento de cada Sondagem, individuais e das salas de aula;

Discutir os entraves no preenchimento;

Interpretar os gráficos das planilhas, correlacionando-os ao Campos de Experiências e Objetivos;

Discutir possíveis mediações a serem feitas em cada defasagem.

Grupo de Mentoria – WhatsApp:
Estudo sequencial e aprofundado dos conteúdos abordados no curso;
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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 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 9h on-line ao vivo e 21h 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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