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EXTERIORIZA, 
VALORIZA!
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PROJETO DE VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS 
COMUNS NOS BAIRROS

 Este projeto consiste em 
embelezar os espaços comuns dos 
bairros, dando-lhes significado 
e identidade para que os utentes 
dos espaços se sintam valoriza-
dos e assim cuidem dos mesmos.

Tem como objetivos:

//Acrescentar Valor aos espaços 
comuns dos Bairros;

//Tornar os espaços agradáveis e 
dinâmicos;

//Criar ou aprimorar ligações entre 
os indivíduos que frequentem os es-
paços;

//Suscitar a curiosidade da comuni-
dade;

//Recuperar ou conceber uma iden-
tidade;

//Estimular a sociabilidade de modo 
a melhorar as ações na cooperação 
social.

 O projeto apresentará di-
versas ações que serão definidas e 
adequadas de acordo com o local 
onde serão realizadas. De momen-
to o Projeto conta com duas ações:
//Jogometria (Romeiras)
//Sentindo Sentado (Santo Amaro)

 Nas ações desenvolvidas 
haverá um elemento comum a to-
das elas: uma frase da autoria da 
IHM + Próxima! que será uma sín-
tese do conceito utilizado na ação.

00



JOGO
METRIA

01



01

LOCAL DE
 INTERVENÇÃO

Bairro das Romeiras,
Santo António

Funchal



VALORIZAÇÃO
DO ESPAÇO
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 Visto este espaço ter sido requalificado à pouco tempo, 
encontra-se em boas condições sendo apenas necessário melhora-
-lo, acrescentando-lhe valor e identidade. Foi decidido faze-lo através 
da pintura, tornando-o também mais colorido e ainda mais atrativo.
 A intervenção será maioritariamente direcionada para as 
crianças pois serão estas que mais interesse terão em frequentar 
o espaço.



CONCEITO
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 Nesta intervenção foi valo-
rizada a aprendizagem diária das 
crianças e jovens, nomeadamente:

//As crianças aprendem 
mais facilmente brincando;

//A aprendizagem deve par-
tir do exterior para o interior 
das salas de aula/habitação;

//As crianças e jovens constroem 
noções básicas através das suas 
vivências quotidianas;

//Os espaços ao ar livre permitem 
a interação entre indivíduos de
diversas faixas etárias;

//Num momento em que o in-
sucesso na matemática é uma 
constante, torna-se pertinen-
te uma intervenção nesta área;

//O domínio da matemática é fun-
damental por desenvolver o raciocí-
nio logico, a capacidade de avaliar e 
resolver problemas, a produtividade 
e melhores métodos de trabalho;

//As primeiras experiências ma-
temáticas das crianças são impor-
tantes na imagem que elas for-
mam relativamente a esta matéria;
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 O foco da intervenção 
será desenvolver experiências 
significativas para que as crian-
ças aumentem atitudes e valores, 
particularmente:

//Aumentar a autonomia, a con-
fiança e flexibilidade na aprendiza-
gem da matemática;

//Aumentar as concessões das 
crianças em relação ao mundo real. 
(Exploração do meio envolvente).

 O tema da Matemática 
abordado: GEOMETRIA 

//A Geometria está presente na 
vida das crianças e jovens a partir 
do momento em que estas começam 
a ver, sentir e movimentar-se;

//Este tema permite o desenvolvi-
mento da orientação espacial, im-
prescindível para escrever, seguir 
determinada direção, localizar obje-
tos e localizar-se a si próprio e aos 
outros;

//É através do espaço que a crian-
ça aprende o que está perto/longe, 
fora/dentro e que constrói princí-
pios lógicos que a permitem classi-
ficar objetos.



OBJETIVOS
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É pretendido, através des-
ta intervenção, que a criança: 

//Aumente o gosto pela Ma-
temática e se sinta estimula-
da para a sua aprendizagem;

//Adquira conhecimento sobre as 
formas geométricas e a noção de 
número;

//Aplique os seus conheci-
mentos matemáticos em con-
textos reais e do seu interesse;

//Desenvolva momentos de co-
nhecimento pessoal e socia-
lize com o mundo exterior;

//Valorize a comunicação de 
ideias e aumente o raciocínio;

//Aumente as relações 
com os objeto e o espaço;

//Adquira espirito crítico, aumen-
te a criatividade e sentido estético.



ESTUDO DO
ESPAÇO
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 O local de intervenção divide-se em várias zonas. Apre-

sentam-se, nas seguintes imagens, as intervenções identificadas.

zona A

zona B
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zona C

zona D
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PALETA
CROMÁTICA
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 A paleta cromática utilizada nesta intervenção provem de cor que 
já existia no espaço. Estas cores estavam aplicadas num dos aparelhos pre-
sentes no parque infantil. Foi decidido que as cores deveriam ser as mesmas 
de modo a fazer ligação da pintura com os aparelhos existentes no espaço. 
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ILUSTRAÇÕES

07



 Nesta intervenção será 
ilustrada uma história da au-
toria de Luísa Mendes e Ma-
nuela Guedes intitulada “ O 
país das formas geométricas”. 

 Esta história educa as 
crianças sobre a geometria, 
onde as formas geométricas fo-
ram tornadas personagens com o 

objetivo de facilitar a compreensão. 
 As ilustrações serão cria-
das com o propósito de incen-
tivar o gosto das crianças pela 
leitura e o de tornar concretos, 
conceitos matemáticos abstratos.
 Pretende-se que os criadores 
desta ilustração sejam crianças, e 
que as realizem em contexto escolar.
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O país das formas geométricas

 “Um dia, no país dos triângulos, começaram a surgir noti-
cias que haviam outras formas geométricas que eles não conheciam. 
Então o triangulo vermelho e o triangulo azul partiram à descober-
ta..
 No primeiro país que encontraram, viviam umas formas geo-
métricas muito engraçadas, com todos os lados iguais, que se chama-
vam quadrados. Os triângulos explicaram porque estavam ali e os 
quadrados também enviaram um dos seus para partir à descoberta..
 Ao lado do país dos quadrados estava o país dos retângulos, 
que são seus primos afastados, mas não se conheciam. Depois de lhes 
contarem ao que vinham, um dos retângulos juntou-se ao grupo que 
continuou à descoberta..
 Descobriram por ali outro país, onde os habitantes eram todos 
redondos, de diferentes tamanhos e cores. Eram os círculos, muito 
divertidos e bem-dispostos, porque estavam sempre prontos a rolar!
 Os círculos acharam as outras formas geométricas muito es-
tranhas, cheias de cantos e linhas retas! E então decidiram que, se 
quisessem conhecer-se melhor, podiam visitar os outros países, ou 
mesmo morar lá!
 Foi assim que alguns triângulos decidiram viver com os 
círculos, os quadrados com os triângulos e os retângulos com 
os círculos. E então nasceu um só país, o país de todas as for-
mas geométricas!”



INSTRUMENTOS DE 
MEDIÇÃO
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 Foram representados, ao nível da pintura, uma régua e um transfe-
ridor. Achou-se pertinente esta representação pois o desenvolvimento das 
ideias geométricas progride em níveis, fazendo estes instrumentos parte do 
nível que procede ao reconhecimento global das formas geométricas. Esse 
nível corresponde à análise das propriedades de cada uma das formas plana
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Régua aplicada no banco da zona D,mais precisamente:

Estes instrumentos foram também incorporados para relacionar a noção 
de número com a geometria, mostrando que uma é dependente da outra.
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Transferidor aplicado no banco que faz parte da zona C,mais 
precisamente:
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JOGOS
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 Os jogos inseridos no es-
paço associam a matemática a 
atividades que desenvolvem a co-
ordenação motora e o desenvol-
vimento social.

Mais-valias de brincar e aprender:
 
//Os jogos são um meio mais eficaz 
para a aprendizagem;

//Desenvolvem noções referentes à 
classificação, seriação, tempo, velo-
cidade, distância, tamanho, cor, en-
tre outras;

//Promovem a atividade física  para 
aprender eficazmente a criança pre-
cisa participar no acontecimento e 
não ser apenas uma telespectadora;

// Fortalecem competências como 
a linguagem, pensamento, autocon-
fiança, iniciativa e concentração;

//Mostram a importância de acatar 
a autoridade, obedecer às regras, 
assumir responsabilidades, aceitar 
penalidades e dar oportunidades aos 
demais;

//Enriquecem o imaginário e es-
timulam o sentido de humor;

//Permitem a espontaneida-
de e despertam o entusiasmo;

//Transmitem noções como a coope-
ração, o respeito e a responsabilidade.
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 Este é um jogo que está associado à régua. É um jogo simples que 
incentiva as crianças a saltarem o mais longe que conseguem, de modo a 
competirem saudavelmente umas com as outras.
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 O segundo jogo que está no espaço é uma reinvenção do co-
nhecido jogo da Macaca. Este jogo em vez de números possui for-
mas geométricas e pretende-se que existam duas crianças a jo-
ga-lo ao mesmo tempo, de modo a existir mais interação social.

 Foram realizados jogos simples pois são nestes que as crianças en-
contram maior prazer, porque permitem o uso da sua criatividade e imagi-
nação. 
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TANGRAM
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 Foi criado um padrão inspi-
rado no jogo Tangram. O Tangram 
é um jogo pedagógico interdiscipli-
nar, educa no âmbito da Matemática 
e também no da Arte. O aluno pode 
ver, tocar, compor e decompor di-
versas formas, o que exercita a sua 
imaginação, tornando-o mais habili-
tado a desenvolver estratégias para 
resolver problemas matemáticos. 

 Ao aplicarmos este padrão 
nos objetos mostramos às crianças 
como o conteúdo geométrico está 
relacionado e pode ser transposto 
para a realidade.
 Ele tornará as crianças mais 
atentas para observar as formas ge-
ométricas que fazem parte do seu 
dia-a-dia quer seja na escola, em 
casa ou no exterior 



Pintura aplicada nos bancos na zona D, mais precisamente:
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PINTURAS
COMPLEMENTARES
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 Estas são as pinturas que não assumem importância simbólica, 
apenas foram criadas para dar continuidade de cor ao espaço. Estas pintu-
ras estão aplicadas nas mesas de ténis, nos canteiros, nos muros e no chão.
 Será aplicada apenas uma cor em todos estes locais, de 
modo a não tirar importância das peças fundamentais. Essa cor 
será decidida após os elementos principais estarem concluídos. 
 Foi decidido que o chão, na parte onde serão colocados os jogos, 
apresenta-se uma tonalidade diferente de modo a destacar os mesmos.

11



HORTAS
CACIFOS
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 Estes cacifos servem para os utentes das hortas comunitárias 
guardarem os utensílios, logo abandonou-se o conceito criado. O objetivo 
é o de facilitar a distinção dos mesmos, através de cores e numeração.
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 Todos os cacifos serão pintados, a imagem serve apenas de exemplo 
e termo de comparação.
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“A IHM ajuda-te a CRESCER!” 

É esta a frase a incorpo-
rar na intervenção. Optou-
-se pela palavra “crescer” pois:

//É pretendido que as crian-
ças cresçam em ambientes 
mais dinâmicos e agradáveis;

//A palavra expressa o cresci-
mento em tamanho, que vai de 
encontro ao tema trabalhado;

//É um sinónimo de “desenvol-
ver-se” sobretudo a nível cog-
nitivo, que é necessário  para 
a obtenção de conhecimento 
- um dos objetivos desta ação.



RESULTADOS
PRETENDIDOS
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//Um espaço com um ambien-
te seguro e acolhedor que con-
tribui para o aumento de auto 
estima e vontade de aprender;

//Inserção do ensino da mate-
mática num ambiente familiar,
lúdico e criativo;

//Um espaço adequado para os 
educadores levarem as crian-
ças quando lecionarem a geome-
tria no ensino do 1º e 2º ciclo;

//Um espaço onde se podem re-
alizar atividades entre as crian-
ças, com os seus pais e parceiros 
educativos pois estas rela-
ções são fundamentais no
 processo educativo:

//Crianças que reconhecem a im-
portância da matemática como 
poderoso instrumento de comu-
nicação e interpretação do real;

//Crianças que gostem e estejam 
motivadas a aprender.
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