
Pátio sensorial desenvolve 
habilidades nas crianças



Jardim dos Sentidos desenvolve habilidades nas crianças

Um corredor do prédio administrativo das Escolas Públicas de Fremont, Nebraska, 
EUA, foi transformado em oásis. O Jardim dos Sentidos é uma área que visa engajar 
todos os cinco sentidos (visão, audição, olfato, tato e paladar). Independentemente 
da origem que têm, crianças, jovens adultos e famílias inteiras são bem-vindos para 
desfrutar das experiências interativas do Jardim dos Sentidos. As colunas formadas 
por pedras expõem as propriedades visuais, táteis e acústicas da água corrente.  
As luzes e reflexos dançantes acalmam o ânimo. Aproveitando a luz natural que  
atravessa o teto de vidro, as famílias se reúnem na mesa sensorial para aprender e 
jogar juntas, enquanto ouvem o tintilar reconfortante dos sinos de vento.

O Jardim dos Sentidos é um santuário para crianças portadoras de inúmeras neces-
sidades especiais, as quais de outra maneira não poderiam explorar o mundo de 
uma forma segura e confortável. Lá se encontra uma casa de hobbits, um jardim de 
fósseis, um balanço pendurado em uma árvore e até mesmo uma “Sala Snoezelen” - 
um ambiente onde diversas funções terapêuticas e relaxantes estimulam as crianças. 
Ele incentiva a explorar novas texturas, promove atitudes positivas e inclusão, além 
de fomentar o desenvolvimento de habilidades motoras e educativas. 

Além de proporcionar estímulo sensorial, o Jardim dos Sentidos também serve para 
aumentar a conscientização sobre as necessidades especiais dentro da comunidade, 
desde deficiências visuais e limitações de mobilidade até a resistência ao tato. 

A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) outorgou um  
subsídio de US$ 75.000 aos Leões do Distrito 38-O para apoiar 
o Jardim dos Sentidos das Escolas Públicas de Fremont.

Visite LCIF.org/Subsídios para saber mais sobre o financiamento 
de subsídios para ajudar os distritos do Lions no desenvolvimento  
e implementação de projetos humanitários de grande escala.
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https://lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=sensory-courtyard


Leão Mary Robinson   I Robinson é uma verdadeira testemunha do poder do espírito humano e continua a 
levar luz e vida para sua comunidade e a incorporar o lema do Lions, "Nós Servimos". 

A Leão Mary Robinson é professora de alunos cegos e portadores de  
deficiências visuais e especialista em orientação e mobilidade certificada  
pelas Escolas Públicas de Fremont. Robinson, uma das professores mais 
bem treinadas em deficiência visual do país, sonhou com a idéia do pátio  
depois de aprender sobre uma criança cega que fez grandes progressos 
quando começou a jardinagem com sua mãe. Ela trabalhou por com seu 
Lions clube, clubes vizinhos, organizações locais sem fins lucrativos, artistas, 
arquitetos e diretores de escola para transformar seu sonho em realidade. 
Alguns meses antes do pátio ser inaugurado, Robinson teve que parar todas 
as atividades devido a um diagnóstico devastador. O que ela havia pensado 
ser uma simples fadiga, era na verdade uma leucemia mielóide aguda (LMA). 
LMA é um câncer no sangue e na medula óssea, sendo a forma mais  
agressiva de leucemia com a menor taxa de sobrevivência. 

Adotando uma atitude positiva, além do apoio da sua família e comunidade, 
Robinson recusou-se a desistir e lutou pela vida. Seu tratamento foi  
agressivo, fazendo com que ela ficasse muito doente. Mas ela se manteve 
otimista, estampando um sorriso no rosto durante todo o tempo.

Leão Mary Robinson

A inauguração do pátio sensorial foi adiada enquanto 

Robinson se submetia ao tratamento. Depois de várias 

rodadas de quimioterapia, ela ficou livre do câncer e 

abriu o pátio sensorial, recebendo grandes elogios.
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A Sala Snoezelen    Um novo despertar - o valor de um lugar seguroI

Quando você recebe um diagnóstico de autismo, atraso no desenvolvimento ou qualquer outra coisa que coloque 

seu filho na categoria de necessidades especiais, você rapidamente fica sobrecarregado com todas as coisas que os 

médicos, familiares, amigos e a sociedade lhe dizem que ele não pode fazer. Você tem repetidas discussões sobre 

áreas de desenvolvimento em que seu filho não tem par com seus colegas. Eu queria fazer tudo que era possível pelos 

meus filhos. Reuni todos os tipos de material para me informar sobre o que posso fazer para ajudá-los a adquirir essas 

habilidades e comecei a perder o foco em todas as coisas surpreendentes que podem fazer. O pátio sensorial ajudou 

 a colocar isso em perspectiva; é uma área para eles se destacarem e aprenderem. Isso nos dá uma experiência familiar 

divertida, livre do julgamento das habilidades que meus filhos não têm. Não existem muitas situações em nossas  

comunidades que nos permitam passar por experiências como uma família unida. Este tempo juntos é precioso, esses 

momentos juntos são insubstituíveis, e agradeço ao Pátio Sensorial por dar à minha família essa experiência.

— Summer Mau, Centro para o Autismo de Nebrasca, Diretoria

“

“
As salas Snoezelen são ambientes multi sensoriais e relaxantes que servem à  
uma variedade de usos terapêuticos. Essas salas ajudam a reduzir a ansiedade,  
estimulam reações e incentivam a comunicação. Luzes, sons, texturas e aromas 
podem ser usados   para acalmar a agitação ou estimular a exploração. Os usuários 
podem, mas não são obrigados, controlar certos aspectos do ambiente. 

As salas Snoezelen são uma ferramenta importante que atendem crianças no  
espectro do autismo, aquelas com problemas comportamentais, pessoas portadoras 
de deficiência visual e até mesmo idosos portadores de deficiências cognitivas.
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Como outras crianças de três anos de idade - Ayden Crom é vibrante, tolo e 
teimoso. Ele também é defensivo tátil, o que significa que o seu corpo interpreta 
a sensação de toque com medo, dor ou desconforto. A defensiva tátil é uma 
disfunção integradora sensorial, então o cérebro de Ayden tem dificuldade em 
processar a informação que recebe por meio dos seus sentidos.

Nós, como equipe, trabalhamos em muitos caminhos para 

ajudar Ayden com sua defesa tática. O Pátio Sensorial 

ajudou ainda mais a meta de Ayden, fornecendo diferentes 

estímulos sensoriais e aumentando a consciência. O Pátio 

Sensorial também forneceu a capacidade de ter experiências 

educacionais práticas ao alcance dos nossos dedos.

— Mary Pat, Pistillo, professora de portadores de deficiência visual

“

“
A história de Ayden Vencendo onde outros métodos falharamI

As respostas involuntárias de Ayden ao toque o impediam de atingir certos estágios 

de desenvolvimento para a sua idade. Na verdade, a dor intensa sempre que  

qualquer coisa tocava as solas dos seus pés era tão grande que ele só andava de 

joelhos. Mesmo que a defensiva tátil não afete sua habilidade para aprender, isso 

certamente impede o processo de aprendizagem.

No início, Ayden não conseguia interagir com várias das experiências do Pátio  

Sensorial. Ficava sentado à beira da piscina de bolinhas na Sala Snoezelen, pois 

era só isso que conseguia fazer. Porém, os seus professores persistiram, levando-o 

de volta à piscina regularmente, durante semanas. Cada vez ele se aproximava um 

pouco mais, colocando o pé na piscina, até que um dia resolveu pular! Agora, Ayden 

entra na piscina e se cobre com as bolas, balança no cavalo, consegue pegar com  

as duas mãos uma bola que lhe é lançada e senta-se em uma cadeira quando  

precisa. Ele explora o jardim fóssil sem medo e pisa com os pés firmes no buraco  

de terra lamacenta.

Com a paciência daqueles que cuidam dele e do ambiente seguro e encorajador do 

Pátio Sensorial, Ayden fez um incrível progresso superando sua defensiva tátil. Ele 

está alcançando os principais marcos do desenvolvimento e agora está pronto para  

a pré-escola! 
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Um derramamento de gratidão Uma fundação que rugeI

Tem sido um benefício incrível para as 

crianças da nossa escola, especialmente 

aquelas que são mais desafiadas, que 

a visão de Mary tenha se tornado uma 

realidade de um país das maravilhas da 

educação. Isso só foi possível por meio 

da Determinação da Mary, muito trabalho 

duro e a generosidade dos membros da 

nossa comunidade e da Fundação de 

Lions Clubs International.

– Sandi Proskovec, Presidente, Diretoria  
de Educação das Escolas Públicas de 
Fremont

Adoro levar o meu filho ao Pátio 

Sensorial e ver o seu rosto se 

iluminando a cada nova sensação 

e elemento sensorial. Olhando ao 

redor do pátio, posso ver os  

sorrisos de todas as crianças e 

dos pais. É uma experiência linda.

– Miranda Long, mãe, Fremont, 
Nebraska

É tão bom saber que vidas estão sendo 

transformadas de uma maneira positiva  

por causa deste ambiente incrível. A  

Fundação de Lions Clubs International 

desempenhou um papel grande em fazer 

este sonho se tornar uma realidade. Você 

é a base, ou a rocha deste projeto e isso 

não poderia ter sido feito sem o seu apoio 

incrível. Não há palavras suficientes para 

expressar minha gratidão.

– Leão Mary Robinson, Escolas Públicas  
de Fremont, Programa para Cegos  
e Portadores de Deficiências Visuais.

“
“
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Uma Obra de Arte… E AMOR

Michael Torres, dono da la Torre Art Design em Omaha, Nebraska, 

EUA, é um artista famoso especializado em exposições teatrais. A 

paixão de Robinson pelo pátio sensorial aliada ao entusiasmo e à 

criatividade de Torres produziu um ambiente que envolve todos os 

sentidos e inspira os olhos da mente. 

Trabalhar no pátio sensorial foi um trabalho de amor para Torres. 

Ele passou incontáveis horas preparando, esculpindo e pintando 

à mão muitos elementos do pátio.

 Exploração e descoberta moldaram-me em quem eu sou hoje", 

diz ele. “Minha esperança para as crianças nesta comunidade 

é que esse ambiente desperte sua imaginação e deixe-as com 

uma sensação de admiração.

“ “
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Crescimento esperado O impacto dos LeõesI

Em resumo, apresentamos ou, para alguns, reencontramos o Pátio Sensorial. O pátio  

sensorial está impactando crianças, famílias e comunidades inteiras todos os dias. Mas 

como os Leões sabem, o trabalho nunca termina. Robinson sonha em expandir o pátio  

para incluir ainda mais experiências sensoriais práticas. Talvez acampamentos ou áreas de 

exploração espacial estejam em andamento. Arte adicional ou atividades de degustação 

podem se materializar. Assim como em outras áreas de serviço dos Leões, conforme as 

necessidades aumentam, os serviços também. 

Saiba mais sobre a missão da Fundação de Lions Clubs International por 

meio da Campanha 100: Impulsionando o Serviço, que ajuda histórias 

SensoryCourtyard.com

como esta e muito mais com nossos subsídios.

LCIF.org/BE100  
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https://www.sensorycourtyard.com/
http://www.lcif.org/PO/our-work/be100/index.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=sensory-courtyard
https://www.youtube.com/watch?v=epTESXyrpeQ


Fundação de Lions Clubs International
300 W. 22nd St.  |  Oak Brook, IL 60523-8842 EUA
+1.630.571.5466  |  lcif.org/BE100  

LCIF_Ebook_PO  9/18
LCI e LCIF são fornecedores de igualdade de oportunidades

Visite LCIF.org/BE100 para saber como a Campanha 100 
patrocinará e entregará programas que abordem necessidades 
distintas de populações em risco e vulneráveis, tais como, 
idosos, portadores de deficiência, mulheres, órfãos e outros 
impactados desproporcionalmente por fatores sociais e 
econômicos e que requerem serviços especiais.

Para apoiar projetos como o Pátio Sensorial, doe para o Fundo 
Impulsionando o Serviço hoje.

Doe hoje!

http://www.lcif.org/PO/our-work/be100/index.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=sensory-courtyard
http://www.lcif.org/PO/our-work/be100/index.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=sensory-courtyard
http://www.lcif.org/EN/support-our-work/donate-now.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=sensory-courtyard



