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RESUMO 
 
Maria Montessori foi a primeira médica Italiana e criadora de um método onde respeitava as crianças, 
trazendo o desenvolvimento individual delas com materiais sensoriais, para Montessori, é através do 
toque que as crianças conseguiam aprender de maneira efetiva. O método Montessori traz os jogos e 
atividades sensoriais para a Educação Física para Educação Infantil, sendo de extrema importância 
para esta faixa etária do zero aos seis anos, onde é a base de todo o desenvolvimento psicomotor 
infantil, nesta primeira infância, se prioriza o aprendizado sensorial e simbólico. 
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ABSTRACT 
 
Maria Montessori was the first Italian doctor and creator of a method where she respected the 
children, bringing their individual development with sensory materials, for Montessori, it is through the 
touch that the children could learn in an effective way. The Montessori method brings the sensory 
games and activities to Physical Education for Infant Education, being of extreme importance for this 
age group from zero to six years, where it is the basis of all child psychomotor development, in this 
early childhood, prioritizes learning sensorial and symbolic. 
 
 
Keywords: Montessori Method, Infant Physical Education, Sensory Games, Psychomotor 
Development. 

 
 

1.INTRODUÇÃO 
 
 

Montessori foi a primeira italiana que se formou em medicina, mesmo 
contrariando seu pai, este queria que sua filha fosse pedagoga, mas com o passar 
do tempo, cuidando da ala pediátrica de crianças especiais, acabou se apaixonando 
por esta área na educação infantil. (RODRIGUES E OLIVEIRA (2017), RÖHRS 
(2010)). 
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O método Montessori acredita que a criança deve ter liberdade e ela tem o 
poder de auto aprendizado, seus princípios são o ambiente e a ordem, movimento e 
aprendizagem, livre escolha, estimular o interesse, recompensa, atividades práticas, 
idades diferentes, contexto, o professor, independência e autodisciplina. 
(FONTENELE E SILVA (2012), MONTESSORI (1936)). 

De acordo com Bassi (S/D), o desenvolvimento da criança acontece em 
quatro etapas, mente absorvente, mente racional, mente humanista e a mente 
especialista. A mente absorvente acontece na primeira infância, ela absorve tudo ao 
seu redor, inconscientemente dos zeros aos três anos e consciente até os seis anos, 
período de grandes mudanças e saúde frágil. A mente racional acontece na segunda 
infância, dos seis aos doze anos, ela busca desenvolvimento abstrato e intelectual, 
nessa fase a saúde se estabiliza. A mente humanista vai dos doze aos dezoito, o 
adolescente quer ser útil na sociedade, esse período também tem a saúde sensível, 
precisando de uma boa nutrição e descanso e a mente especialista vai dos dezoito 
aos vinte e quatro o adulto já está formado, buscando sua missão de vida, a saúde 
nesta fase volta a se estabilizar.  

Segundo Faria (2012) ET AL, dos três aos seis anos acontece um 
crescimento radical e as habilidades psíquicas e sensoriais estão sendo formadas, 
esta é a melhor fase para a aprendizagem sensorial consciente. As atividades são 
afetivas, físicas, expressivas, gustativas, olfativas, visuais, auditivas e visuais 
(SCHIAVO e RIBÓ 2007). 
  A audição está ligada ao movimento, onde há silêncio há imobilidade, as 
crianças podem perceber o mundo visualmente diferenciando as cores, tamanhos, 
formas e pesos colocando as em ordem através das atividades, o paladar e o olfato 
trabalham juntos, havendo estímulos com diversos aromas e gostos através das 
flores, temperos, frutas e vegetais. O tato é um sentido muito importante para 
exploração do mundo, tendo que deixar a criança livre para pegar, apalpar, tocar e 
andar descalça, desenvolvendo as habilidades táteis e criando uma memória 
muscular, importante para as habilidades futuras. (MONTESSORI 1965). 
Mora (2008), diz que o desenvolvimento sensorial acontece através de experiências 
praticas sensoriais. O cérebro infantil na fase do zero aos cinco absorve tudo ao seu 
redor, a cada ano é formada grandes ramificações e sinapses de acordo com as 
experiências e estímulos sensoriais, caso contrario, são apagadas, nesse momento 
que se desenvolve o caráter, criatividade e todas as habilidades motoras finas e 
grossas (LEISMAN, MUALEM e MUGHRABI (2015). 

O objetivo deste trabalho é retratar a importância das atividades que 
desenvolvem as habilidades dos cinco sentidos no método Montessori e as 
possibilidades que as mesmas oferecem para a Educação Física na Educação 
Infantil. 
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2. O DESENVOLVIMENTO E AS BRINCADEIRAS NA FASE PRÉ-ESCOLAR 

 
Conforme Röhrs (2010), ela foi a primeira mulher Italiana a ter formação 

médica, antes de criar a casa dei bambini, trabalhava numa clínica psiquiátrica, era 
encarregada de cuidar de jovens com retardo mentais, onde brincavam no assoalho 
com pedaços de pão. 
 De acordo com Rodrigues e Oliveira (2017), Maria Tecla Artemesia 
Montessori, já demonstrava na infância, muito mais interesse na aprendizagem de 
que outras crianças. Na adolescência, acreditava que seria engenheira, pela sua 
habilidade em matemática, mas acabou com doutorado em medicina, contrariando 
seu pai, pois este queria que ela seguisse a carreira de docente, naquela época, 
medicina era profissão para homens. Trabalhou em clínicas psiquiátricas 
particulares atendendo jovens e crianças com doenças mentais, despertando seu 
interesse pela pedagogia, criando assim, seu método. 

Segundo Fontenele e Silva (2012), o método Montessori foi um dos primeiros 
a entrar no movimento do escolanovismo, revolucionando a educação. Ele se opõe á 
educação tradicional, onde os conteúdos são impostos e opiniões não são 
respeitadas. 

De acordo com Montessori (1936), os dez princípios básicos de seu método 
são: ambiente e ordem, onde brinquedo, livros, quebra-cabeças e outros jogos 
estejam separados, cada um em seu lugar, de preferência em cestas e prateleiras 
ao alcance da criança, deixando a disposição conforme a idade dela, sempre a 
ensinando como guardar cada um em seu devido lugar. Movimento e aprendizagem, 
ela precisa se concentrar em atividades que exigem o uso das mãos, como empilhar 
cubos, ela aprenderá coordenação motora e concentração. Livre escolha, elas 
aprendem mais quando tem liberdade para escolher o que querem aprender, isso 
não significa escolher o que quiser sem regras, mas ela tomará a decisão certa a ser 
feita, sendo esse um novo passo para seu desenvolvimento. Estimular o interesse, 
criar um ambiente interessante e divertido, não necessariamente objetos caros, elas 
gostam muito dos objetos do cotidiano como panelas e colheres, ferramentas para 
desenhar e músicas. Recompensa, não deve existir recompensas nem punições, a 
melhor recompensa para criança é ela atingir sua meta, completando sua tarefa 
sozinha, deixando a errar e acertar sozinha, segurando a ansiedade em querer 
ajudá-la. Atividades práticas, a aprendizagem acontece principalmente através de 
atividades práticas durante a fase pré-escolar, estimula os sentidos do tato, visão e 
audição, essencial para o aprendizado da ordem, concentração e a independência. 
Idades diferentes, são grupos mistos, onde as crianças mais novas, ficaram curiosas 
com as atividades que os mais velhos estão fazendo, e estes, ficaram felizes em 
ensinar os mais novos, havendo grande interação entre eles. Contexto, os conceitos 
são mais bem compreendidos feitos na prática, ao invés de apenas tentar aprender 
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ouvindo as lições expositivas. O professor, ele apenas auxilia a aprendizagem, é um 
facilitador, apenas observando a criança, ajudando-a no que precisar e respondendo 
suas dúvidas com atenção. E por fim, independência e autodisciplina, com o tempo, 
a criança irá saber, qual método de aprendizagem elas preferem, com leituras ou de 
forma prática, elas são livres para escolher a maneira e as atividades que querem 
trabalhar. 
 De acordo com Bassi (S/D), a filosofia Montessori diz que é realmente 
necessário o movimento e as atividades das crianças para seu desenvolvimento, ato 
que os pais limitam por ser perturbador e a associação de que criança boa é criança 
quieta.  A função do professor é impedir que a criança associe imobilidade com ser 
bom e a atividade com ser mal. Há quatro planos da etapa de desenvolvimento, 
etapa um, acontece a primeira infância, chamada de mente absorvente, porque ela 
irá absorver todas as informações a sua volta, inconscientemente do zero aos três 
anos e consciente dos três aos seis anos, quando ela começa a questionar as 
coisas, e  período sensíveis, porque é um período que ela tem uma sensibilidade 
absurda para aprender , vai do zero aos seis anos, é a base de seu 
desenvolvimento,  nessa fase ela busca independência física, deve se dar a 
oportunidade para que ela faça atividades sozinha como, comer, escovar os dentes, 
se vestir, etc. Nesse período acontecem grandes mudanças físicas e sua saúde é 
delicada. Etapa dois, é a segunda infância, acontece a mente racional, vai dos seis 
aos doze anos, buscando o desenvolvimento abstrato, intelectual, se for dada 
oportunidades, ela é capaz de fazer ilimitadas coisas, período de calma, crescimento 
estabilizado e saúde forte. Na adolescência, que é a terceira etapa, acontece a 
mente humanista, vai dos doze aos dezoito anos, ela está buscando uma utilidade 
na sociedade, deve ser estimulado se houver manifestações empreendedoras, 
produção e vendas de produtos, mostrando interesse em ganhar seu próprio 
dinheiro, também acontecem grandes mudanças físicas e sua saúde também é 
delicada, havendo grandes necessidades de nutrição e descanso. E a ultima etapa é 
a mente especialista, na juventude, vai dos dezoito aos vinte e quatro anos, aqui o 
adulto já está formado, explorando o mundo com a mente especialista e descobrindo 
sua missão de vida, seu crescimento já se estabilizou e sua saúde torna a ser forte. 
Abaixo, o gráfico mostra as semelhanças e diferenças, sendo a primeira infância e 
adolescência, marcada por grandes mudanças físicas e saúde delicada e segunda 
infância e juventude, marcada pro crescimento estável e saúde forte. 
    
        
       3                                 9                                  15                                 21 
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                                               ( E- book mundo em cores, Bassi (S/D), o que o metodo Montessori pode trazer para sua família) 
 

 
 
 

 
(http://primeirosanos.com.br/entenda-os-periodos-sensiveis-de-desenvolvimento) 

 
 
 

2.1. Os jogos sensoriais 
 
 De acordo com Faria (2012), ET AL, a partir dos três anos até os seis anos 
acontece um crescimento muito radical na criança e as atividades psíquicas e 
sensoriais estão em formação. Esta é melhor fase para a aprendizagem sensorial, 
que acontecerá racionalmente, construindo uma mentalidade positiva. 
 Conforme Teixeira (S/D), os jogos sensoriais estão relacionados ao nome de 
Maria Montessori, são baseados nos jogos educativos pensados por Fröbel, 
auxiliando no futuro adulto. Montessori criou os jogos sensoriais pensando na 
estimulação de cada um dos sentidos da criança. 
 De acordo com Schiavo e Ribó (2007), quando se educa e ensina uma 
criança, deve se estimular todos os sentidos dela, atendendo suas necessidades 
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conforme seu histórico de vida, ritmo e desenvolvimento, tendo faixa etária e 
momento certo para cada um desses estímulos. Ela vive em atividade, quanto mais 
experiências afetivas, sociais e físicas tiver, mais sua inteligência e desenvolvimento 
serão enriquecidos e do zero aos seis anos, é a base ideal para que isso aconteça. 
O cérebro infantil já vem com neurônios abertos para vida toda, são chamadas de 
jánelas abertas, esperando a chance de estimulo para desenvolver certas 
habilidades que serão para vida toda, isso é desenvolvido em conjunto, tendo que 
haver interação da criança com a criança, do adulto com a criança e da criança com 
o objeto. As estimulações são afetivas, onde seu emocional se desenvolverá, 
expressando seus sentimentos, medos e será mais sociável, físicos, são a 
coordenação motora, lateralidade, psicomotor e capacidade de movimento, 
desenvolve o ritmo, expressões, criatividade e interage com outras crianças através 
de brincadeiras, cognitivo, a atenção, memória, pensamentos e sua inteligência e 
sensoriais, que são os estímulos gustativos, tátil, olfativo, visual e auditivo, tudo isso 
junto irá contribuir para sua formação de personalidade e conhecimentos que se 
refletirá na vida adulta e profissional, é primordial que isso aconteça na primeira 
infância.  
 
 

2.2. Brincadeiras musicais 
 
 Segundo Montessori (1965), a audição está relacionada com o meio em 
movimento, tudo que está imóvel, gera o silencio. A educação auditiva começa com 
a mobilidade para perceber os ruídos que vem do movimento, com a afinação do 
ouvido, a criança irá apreciar até o menor ruído percebido, quando isso acontecer, 
terá alcançado sua maior capacidade sensorial auditiva. As sensações auditivas são 
classificadas em quatro: a palavra, o silencio, o ruído e a música, O silencio em 
escolas comuns quer dizer parar a desordem, gesto ou ruído que esteja 
incomodando, mas ele deve ser entendido como uma habilidade superior de 
controlar o mínimo gesto, ato difícil de acontecer numa idade onde o movimento é 
irresistível, conseguindo o absoluto silencio até em salas de quarenta alunos de três 
a seis anos. Montessori ficava em pé ou sentada, convidando as crianças a fazerem 
silencio, ficando todas imóveis, até uma simples mexida no dedo, o relógio e até 
mesmo as crianças que pareciam silenciosas, podiam ser percebidos seus ruídos, 
então ela ia numa sala vizinha, e chamava um por um pelo nome, articulando bem 
as sílabas e em tom baixo, cada uma foi capaz de ouvir, e elas iam pé por pé para 
não quebrar o silencio, chegando lá se orgulhavam de sua conquista, o som foi 
trabalhado com pequenos sinos numa mesa, com vários tons de modo que haviam 
dois de cada, eram separados, então a criança tinha que tocar o sininho e juntar os 
sons iguais.  
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2.3. Brincadeiras visuais 

 
 Segundo Montessori (1965), as crianças podem manipular e perceber as 
diferenças de tamanho e tons de cores dos objetos, tendo que colocá-los em ordem, 
os materiais usados são muitos, mas alguns exemplos são: encaixe sólidos, são 
blocos com cavidades em níveis e tamanhos diferentes com cilindros para encaixar, 
esses têm tamanhos e larguras diferentes, os cilindros são retirados e misturados 
para que a criança encaixe em seu devido lugar. Barras vermelhas, contem dez 
tamanhos diferentes, a maior delas contém um metro, diminuindo de dez em dez 
centímetros cada barra, para que a criança coloque em ordem, ela irá movimentar 
todo o corpo, por causa do tamanho delas, deve ser feito no chão e a ordem 
dependerá da criatividade da criança. Tabletes coloridos, são colocados 
gradativamente tabletes com vários tons, começando pelas cores primarias, dois 
tons diferentes de cada, logo depois serão vinte duas cores, sendo onze cores com 
dois tons de cada (cinza, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, marrom, 
rosa, preto e branco), o próximo nível será 63 cores, com três a quatro tons de cada 
cor para pôr em ordem. 
 
 

2.4. Brincadeiras para o paladar 
 
 
  De acordo com Montessori (1965), como o olfato está ligado ao 
paladar, foi feita a atividade no refeitório, para que as crianças sentissem o aroma 
dos alimentos sendo preparados, depois experimentaram os quatro sabores, doce, 
salgado, azedo e amargo, despertando o interesse nas crianças por diversos 
alimentos com as sensações olfato-gustativo como o pão fresco e o seco, o leite, 
geleias que são pegajosas e frutas, utilizando as sensações táteis da língua, 
utilizando também vários temperos e legumes. Numa sala de educação Montessori, 
também há atividades como fazer biscoitos, moer nozes e café, preparar chás e 
suco de laranja e cortar, lavar e descascar frutas e vegetais, incentivando a 
alimentação e a independência para se servir quando tiver fome, (BARROS, 2005). 
 
 
 

2.5.Brincadeiras para o olfato 
 
 De acordo com Montessori (1965), o olfato é o coadjutor do paladar e um 
meio importante de exploração do ambiente, foram colocados diversas flores como 
jasmins e violetas e saquinhos perfumados naturalmente com amêndoas e alfazema 
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amarrados em fitas espalhados pela sala de aula, as crianças puderam sentir o 
cheiro e tocá-los, criaram um grande jardim externo com flores aromáticas, temperos 
e algumas verduras, elas começaram a trazer plantas que não estavam plantados ali 
e não eram consideradas aromáticas, insistiam em cheirar, quando foi percebido que 
realmente havia um aroma sutil. 
 
 
 

2.6. Brincadeiras para o tato 
 
 Conforme Montessori (1965), os exercícios táteis são extremamente 
importantes para aprender as atividades da vida prática e a sensibilidade muscular 
de apalpar, pegar e tocar, devem ser começados apenas com duas texturas, uma 
lisa como uma cartolina e outra áspera com uma lixa, as crianças devem tocar as 
texturas primeiro com os dedos, estando com os olhos fechados para sentir melhor, 
passando levemente os dedos e depois com mais força, gradualmente devem ser 
trocadas as texturas, como o algodão, metal, areia, sempre falando o nome dos 
materiais, em seguida é a vez da temperatura, da mesma força que a primeira 
atividade, colocar duas temperaturas diferentes em potes fechados para serem 
tocados. Os exercícios com peso incluem materiais com pesos diferentes para 
serem comparados, o próximo passo são as atividades palpáveis, a criança criará 
uma memória muscular, quando elas tocam em tudo, estão adquirindo uma dupla 
visão das coisas, a visual e a muscular, mais tarde ela terá grande capacidade 
motora para manifestações expressivas, todos os exercícios sensoriais nessa idade 
são acompanhados de movimentos. As crianças também experimentam, através de 
atividades de vida pratica como lavar louças, pôr roupas no varal, amarrar sapatos, 
transferir água de uma jarra para outra, pequenas frutas de um recipiente para uma 
forma de gelos com uma colher, encher recipientes com um conta-gotas, além de 
treinar as habilidades táteis, estará desenvolvendo a organização, atenção, controle 
motor amplo e fino, também são incluído as atividades como pular, dançar, andar na 
linha e descer e subir escadas, (BARROS, 2005). 
 
2.7. Os efeitos que os jogos sensoriais causam na educação física para E.I 
 
 
 Segundo Faria (2012), dos três aos seis anos é a etapa ideal para se dosar os 
estímulos sensoriais, nessa fase, estão se desenvolvendo os sentidos e as 
atividades psíquicas. 
 Conforme Mora (2008), o cérebro tem capacidade de perceber as cores, 
formas, movimento, o que é bom ou ruim, o significado dos objetos, mas isso 
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acontece através da aprendizagem e experiências na fase inicial de vida, se chama 
organização sináptica sensorial e plasticidade neural.  
 O desenvolvimento cognitivo, da percepção e sensorial acontece em fases 
diferentes, no início da vida, a base desse alicerce é a função sensorial, deixando os 
pais e educadores com uma grande responsabilidade, pois é aí que será formado o 
caráter, as habilidades motoras finas, grossas, criatividade e socialização. Atividades 
e jogos sensoriais são de extrema importância nesse momento sensível, do zero aos 
cinco anos, o cérebro é uma esponja que absorverá tudo ao seu redor, formando 
circuitos neurais. A plasticidade neural é a capacidade de criar novas conexões, de 
evoluir, ou regredir, dependendo do estimulo que for dado, o refinamento do circuito 
neural acontece através de experiências, a cada ano da criança novas ramificações 
de sinapses são criadas, as que são estimuladas permanecem, caso contrário, são 
apagadas, essa ativação neural acontece através de brincadeiras com a audição, 
paladar, visão, paladar e olfato (LEISMAN, MUALEM e MUGHRABI (2015).  
 
Como as sinapses cerebrais evoluem: 
 

 
(http://www.lagartapintada.com/2013/11/atividades-sensoriais-diversao-para-o.html) 

 
 

3. MATERIAL E MÈTODOS 
 
 
 Este trabalho de conclusão de curso foi realizado através de pesquisas 
bibliográficas que falam sobre o método Montessori, educação infantil e os jogos 
sensoriais. Estas pesquisas foram extraídas de livros e artigos, como os de Bassi 
(2016), Montessori (1936) e Fonterrada (2015), além de cursos como II workshop 
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Método Montessori com Isabela Minatel, que é psicopedagoga, diretora da empresa 
mundo em cores e escritora do livro crianças sem limites e o curso disciplina positiva 
com Elisama Santos desta mesma empresa, onde traz cursos para pais e 
educadores. 
 
 

5. CONSIDERAÇÕES 
 
 
 Os jogos sensoriais, criados por Maria Montessori, são de extrema 
importância na Educação Física da Educação Infantil, sendo a faixa etária do zero 
aos seis anos, a base de todo desenvolvimento. Os estímulos sensoriais são 
captados e levados direto ao cérebro através de impulsos nervosos, formando novas 
conexões, estas, que são as novas informações aprendidas, permaneceram se 
estimuladas, caso contrário, são apagadas e esquecidas. A criança deve ser 
estimulada através de brincadeiras e da exploração livre do ambiente onde ela se 
encontra, com o tato, olfato, paladar, visão e audição, dando autonomia a ela, 
formando caráter, criatividade, habilidades motoras, capacidade para realizar tarefas 
do dia a dia, assim terá um desenvolvimento efetivo que levara para as etapas 
seguintes de sua vida até a fase adulta. 
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