
Investigação

O que é o ensino 
Montessori? 
Maria Montessori, a criadora do ensino
Montessori, concebia a educação não como um 
meio de providenciar informação aos alunos, mas 
sim como uma maneira de ajudar a humanidade, 
fazendo com que as crianças se desenvolvam em 
adultos sábios e atenciosos que contribuem para 
sociedade e encontram significado nas suas vidas

Deste modo, nasce o método Montessori: uma 
abordagem educacional alternativa que providencia
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• A oportunidade de autoeducação 

• Liberdade de estudo individual 

• Procura sincronizar o desenvolvimento cognitivo e a adaptabilidade
às necessidades individuais do ambiente social das crianças, usando materiais
educacionais de forma a desenvolver as suas capacidades de autossuficiência  

Este ensino divide-se em 5 áreas: 

Sensorial Cultural Vida Prática

Matemática Linguas



Sensorial 
- Pintar com os pés 

- Montessori Mystery Box (identificar objetos pelo toque) 

- Cilindros sonoros (trabalha discriminação auditiva)
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Vida prática 

• Jardinagem 

• Culinária 

• Estender roupa 

• Costurar 

As outras áreas também apresentam diferenças na forma como são ensinadas. No exemplo 
ilustrado na figura abaixo, procura-se ensinar a Matemática através de materiais mais estimulan-
tes a nível visual: 



Caraterísticas do ensino Montessori: 

• Materiais Montessori: Montessori realça que a maneira mais natural e feliz das crianças aprender-
em, envolve tocar e mover objetos sólidos e não em memorizar regras, como muitas vezes é feito 
no ensino tradicional. No seu sistema de educação, as crianças brincam diretamente com os 
materiais no sentido de aprenderem o conteúdo académico, com o aspecto vital da “liberdade” e 
a possibilidade de escolher não só de uma variedade de materiais, mas também o tempo que a 
criança passa a trabalhar com eles. 

• Liberdade na sala de aula: O ensino Montessori oferece liberdade para a criança escolher o que 
deseja aprender, dentro de uma estrutura altamente organizada; 

• Autocontrolo: Como existe apenas um de cada material numa sala Montessori, as crianças 
devem esperar que uma outra acabe de utilizar o material, pretendendo-se assim influenciar o 
processo das competências de regulação emocional das crianças 

• Idade Mistas: Numa sala Montessori existe uma política de idades mistas numa sala de aula, 
assim as crianças podem aprender acerca das diferentes experiências emocionais dos pares em 
diferentes fases.  

• 
Autonomia: As crianças tomam decisões enquanto estudam, como quanto tempo querem 
estudar, procuram erros no seu próprio trabalho, selecionam os pares com quem querem 
trabalhar e formam grupos pela própria iniciativa, o que permite também às crianças aprender 
uma com as outras e transferir conhecimento aos pares e professores.

3/6

Vida prática 

• Jardinagem 

• Culinária 



O papel do Professor:  

• O papel do professor no ensino Montessori é um de guiar e encorajar as crianças a aprenderem, 
de as aconselhar em como resolver possíveis problemas, preparando o ambiente para que as 
crianças possam aprender por si.  

• Assim, o objetivo é de proporcionar a maior autonomia possível. Devem ser guias gentis, assim 
como modelos, que usam a observação cuidadosa, mas com uma diretividade limitada. Isto é, 
não devem ser demasiados interventivos, mas sim permitir à criança ter o seu próprio espaço de 
aprendizagem adaptado ao seu ritmo de evolução. 

• Este trabalho envolve ao professor estar atento e observar os estágios de evolução das diferentes 
crianças, para identificar quando estas têm uma janela de aprendizagem para uma certa área 
aberta, e com isso estimular o ambiente em seu redor. 
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Educação Montessori e a Inteligência emocional.
Quais os impactos e benefícios da educação Montessori? 
• Os estudantes de educação Montessori têm apresentado em estudos, resultados significativos de 
maior autoestima e menor ansiedade académica, em comparação com estudantes de educação 
tradicional (Dhiksha, 2016); 

• Estudos mostraram melhores resultados socio-emocionais (afeto, sentimento de alerta e ener-
gia), experiência de flow e interesse não dividido (combinação de motivação intrínseca alta ou alta 
importância atribuída às tarefas) para crianças com educação Montessori, em comparação com 
crianças de escola tradicional da mesma zona demográfica com educação tradicional (Rathunde 
& Csikszentmihalyi, 2005);  

• Um estudo realizado mostrou que estudantes Montessori reportaram perceções mais positivas 
dos seus professores e companheiros de aula, mais tempo dispensado em trabalho ativo em 
grupo e individual, assim como menor tempo dispensado em ver conteúdos media (Rathunde e 
Csikszentmihalyi, 2005); 

• O método Montessori afeta positivamente a cooperação, cooperação social, interações sociais, 
independência social e competências socio-emocionais das crianças de idade pré-escolar (Eratay, 
2011; Kayili, 2010). 

• As crianças de um programa Montessori evidenciaram níveis mais baixos de agressão verbal e 
física em comparação com as de educação tradicional, algo relacionado pelas crianças Montessori 
desenvolverem as suas competências de trabalho em grupo. A sua capacidade de trabalhar em 
grupo também se evidenciou relacionada com maiores níveis de autoeficácia no sucesso 
académico e aprendizagem (Castellanos, 2003);



• Pelo fim do ensino pré-primário as crianças Montessori, em comparação com crianças de ensino 
tradicional, desempenharam melhor em testes estandardizados de leitura e matemática (Dohr-
namm, et al., 2017; Lillard e Else-Quest, 2006 ) e demonstraram ser capazes de escrever com-
posições mais criativas, com uma estrutura de frases mais complexas. Em acréscimo, as crianças 
reportaram sentir um maior sentimento de comunidade na sua escola, demonstraram interações 
mais positivas no recreio, cognição social mais avançada, maior controlo executivo e mostraram 
mais preocupação com questões de justiça e equidade (Lillard e Else-Quest , 2006); 

• Estudantes Montessori desempenharam melhor em testes de criatividade durante um período 
de dois anos, comparado com estudantes de três outras escolas com um tipo de ensino tradicion-
al (Besancon & Lubart, 2008). 

5/7

• Stephen Curry (nascido em 1988): jogador 
profissional de basquetebol na NBA pelos 
Golden State Warriors. Considerado o jogador 
mais valioso (MVP) da NBA por duas vezes e 
ganhou três campeonatos da NBA. 

• Bill Gates (nascido em 1955) – fundador da 
Microsoft e da Bill & Melinda Gates Foundation 

• Larry Page (1973) e Sergey Brin (1973) – 
fundadores da Google. Larry Page: “Ambos (Larry 
e Sergey) andámos numa escola Montessori, e 
acho que fazia parte desse treino ser auto-moti-
vado, questionando aquilo que se passa no 
mundo e fazer as coisas de maneira um pouco 
diferente.” 

• Beyoncé Knowles (1981) – cantora, compositora 
e atriz. Ganhou 28 prémios Grammy. 
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Curiosidades

• Maria Montessori foi a primeira mulher a receber um diploma médico em Itália. 

• Desde o início dos anos 90, o número de escolas Montessori tem aumentado exponencial-
mente e conta agora com mais 22,000 escolas espalhadas por 110 países no mundo inteiro 
(American Montessori Society, 2020). 

• Pessoas famosas que frequentaram ensino Montessori: 
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