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As 7 principais diferenças entre o Sistema Montessori e 
o Método Tradicional de ensino resumidas para você!



DIFERENÇA #1

NÍVEIS



Os alunos, numa escola Montessoriana, podem ser agrupados por idades 
e habilidades misturadas, de três anos: 0-3; 3-6; 6-9; 9-12; 12-15; 15-
18. Há constante interação, resolução de problemas, crianças/jovens  
ensinando e aprendendo entre si, e socializando-se. As crianças são  
desafiadas de acordo com suas habilidades e jamais ficam desmotivadas.

Classes Agrupadas
Escola Montessori

Escola Tradicional
Alunos organizados em classes seriadas, por idade única. Todos  
devem estar cumprindo a mesma tarefa, no mesmo tempo estipulado.

X

http://twitter.com/intent/tweet%3Ftext%3Dhttp://educacao.meimeiescola.com.br/diferen%C3%A7as-escola-montessori-tradicional
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php%3Fu%3Dhttp://educacao.meimeiescola.com.br/diferen%C3%A7as-escola-montessori-tradicional
http://www.linkedin.com/shareArticle%3Fmini%3Dtrue%26url%3Dhttp://educacao.meimeiescola.com.br/diferen%C3%A7as-escola-montessori-tradicional


DIFERENÇA #2

MATERIAIS



Em classes agrupadas, o ambiente é arrumado por áreas temáticas, e 
o aluno tem a liberdade de movimentar-se pela sala, em busca de sua  
atividade.  Essa liberdade de escolha vai lhe sendo oferecida à  
medida que amadurece e aprende a conviver tranquilamente, em grupo,  
respeitando o outro, respeitando as regras de convivência. Biblioteca de 
sala, para pesquisas em diferentes fontes, Internet com acompanhamento e  
orientação. Não há limites do quanto o aluno possa trabalhar com um material.  
Todas as novas mídias de trabalho podem ser usadas, evidenciando-se a ética. 

Materiais
Escola Montessori

Escola Tradicional
Como material de trabalho, apenas um quadro, onde o professor faz  
registros, e todos devem anotar. Poucas oportunidades de debates dos  
temas estudados. Algumas escolas já incluiram o quadro interativo como 
nova ferramenta. No entanto o livro didático é o principal instrumento.

X



“Eu realmente acho que me beneficiei da educação  
Montessori, que de algumas maneiras dá aos alunos  
muito mais liberdade para fazer as coisas do seu jeito, e 
para descobrir. Interessante que meu sócio Larry Page  
também tenha frequentado um jardim de infância e 
pré-escola Montessori; é algo que temos em comum. Eu 
acredito mesmo que algum crédito da vontade de ir atrás 
de seus interesses… você pode ligar isso à educação Mon-
tessori”
          

Sergey Brin falando a reporteres 

na Conferência Google I/O.

Crédito da Foto: Stephen 

Shankland/CNET



DIFERENÇA #3

RELAÇÃO PROFESSOR X ALUNO



O professor funciona como um facilitador e um guia para as pesquisas e  
explorações da criança e do jovem, capitalizando seus interesses no melhor  
sobre um tema. O professor não estabelece um limite quando o aluno segue seu  
interesse. O professor deve atender ao nível de curiosidade de cada um, em sala. 

Escola Montessori

Escola Tradicional
O professor é o administrador dos saberes. Não há respeito às  
diferenças de tempo de aprendizagem, nem atendimento às  
diferenças de níveis de interesse. O aluno é passivo ao professor;   
apenas recebe  as  informações, sem poder questionar  ou  criticar.

Relação
Professor X Aluno 

X



DIFERENÇA #4

TEMPO/TRABALHO



Antes da idade de 6 anos há períodos de até 2 horas de trabalho ininter-
ruptos, num ambiente previamente preparado pelo professor. As lições 
novas devem ser dadas em subgrupos de até 3 crianças no máximo.  

Crianças mais velhas e os jovens devem receber lições expositivas de até 30 
minutos, para que não percam a concentração. Em seguida, devem acontecer  
atividades de fixação, que podem ser diversificadas e voltadas para a vida prática.

Tempo/Trabalho
Escola Montessori

Escola Tradicional
Aulas dadas para grandes grupos, mesmo quando os alunos são pequenos.  
Aulas expositivas de 45 a 50 minutos, sem tempo para fixação 
ou para o aluno tirar dúvidas. O trabalho é centrado no professor.

X



DIFERENÇA #5

TIPOS DE INTELIGÊNCIA



Todos os tipos de inteligência e estilos de aprendizagem são  
alimentados: musical, espacial, interpessoal, natural... até as  
tradicionais lingüística e lógico-matemática. Esse modelo é baseado na  
teoria das inteligências múltiplas de Gardner, psicólogo da Harvard University  
(Universidade localizada em Boston, USA, considerada uma das 5  
melhores do mundo). Dra. Maria Montessori anteviu estas inteligências, 
propondo ambientes enriquecidos com recursos para a aprendizagem.

Para  saber mais sobre a teoria das inteligências múltiplas, acesse este link do 
Instituto Claro sobre novas tecnologias e novas formas de pensar: http://bit.ly/
LSp7RS

Tipos de Inteligência
Escola Montessori

Escola Tradicional
Espera-se que todos tenham o mesmo desempenho. As 
diferenças ficam estabelecidas entre os que conseguem aprender e 
os que não conseguem aprender, originando turmas classificatórias.

X

http://bit.ly/LSp7RS
http://bit.ly/LSp7RS


“Estou muito contente de saber que o método Montessori 
está começando a ser utilizado em escolas públicas [nos 
Estados Unidos]. E estou ansioso por mais pesquisas sobre as 
vantagens e desvantagens desta abordagem  
educacional. Até que me convençam do contrário,  
continuarei a acreditar em Montessori e a recomendá-lo 
para os pais”.
          
Andrew McAfee - Colunista da Harvard Business Review e 
Pesquisador do MIT (Massachusetts Institute of Technology)

Andrew McAfee palestrando na 

Conferência Enterprise 2.0 em 

2011. Crédito da Foto: Flicker



DIFERENÇA #6

FAMÍLIA/ESCOLA



É indispensável a participação efetiva da família, para trocas  
sobre as capacidades e necessidades do aluno. Reuniões  
individuais sempre que necessário, momentos coletivos, entrega de relatórios e  
boletins com a presença do aluno, para discussão do seu desempenho. 
Permanente busca de soluções para melhorar o desempenho do aluno.

Família/Escola
Escola Montessori

Escola Tradicional
Em geral, a escola não percebe as diferenças entre os alunos, até 
pelo grande número de alunos por turma; e os contatos com a 
família são apenas para apontar problemas e entrega de boletins.

X



DIFERENÇA #7

DESENVOLVIMENTO/AVALIAÇÃO



O aluno á avaliado através de uma “planilha de avaliação”, ou seja, é através 
de anotações e observações que o professor vai acompanhando e registrando 
o desenvolvimento do aluno. A comprovação de que o trabalho está fluindo  
repousa na relação com as atividades escolares e comportamento das crianças/
jovens, sua felicidade, maturidade, gentileza, o gosto de aprender, e o nível 
dos trabalhos. Com alunos mais velhos podem haver testes; os seminários são  
intensificados, debates, que gerem mais recursos de avaliação do aluno. O aluno 
se auto-avalia, e há avaliação da autononomia na aprendizagem. O aluno vai além 
das informações trocadas e previamente organizadas, liberando sua criatividade.

Desenvolvimento/
Avaliação

Escola Montessori

Escola Tradicional
O aluno é avaliado apenas por provas e  
testes.  Muitas vezes, por testes únicos, não elaborados  pelo  
professor da turma, classificando-os em bons  ou  maus, fortes ou fracos.

X



“Jeff ficava tão absorto nas suas atividades da pré-escola 
[hoje Educação Infantil] que os professores da sua escola 
Montessori, literalmente, tinham que tirá-lo de sua cadeira 
para ir para a próxima tarefa”.
          
Mãe de Jeff Bezos - Fundador da Amazon.com

Jeff Bezos falando sobre a “doutrina” que criou  para a Amazon e que a distingue da Apple em evento em 2012. 



Gostou desde livreto?  
Então compartilhe com seu amigos usando os botões da 
sua midia social favorita acima!
E não deixe de assinar o blog da Meimei Escola para ter 
acesso semanal a mais conteúdos úteis e interessantes 
como esse! 

ASSINAR BLOG

Uma publicação da


