
PREFEITURA DE INDAIATUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

Brincar e aprender com Tangram 

 

 

Público alvo: alunos do 1ºAno  

Duração: 1º bimestre  

Periodicidade: 01 aula semanal  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Trabalhar a visualização, construção e representação de figuras planas; 

 Explorar transformações geométricas por meio de decomposição e composição de figuras; 

 Estimular a compreensão das propriedades das figuras geométricas; 

 Identificar, comparar, descrever, classificar e desenhar as formas geométricas planas; 

 Desenvolver o raciocínio lógico, a representação e resolução de problemas; 

 Desenvolver as habilidades de visualização, percepção espacial, memória, análise e comparação; 

 Estimular a participação dos alunos em atividades conjuntas para desenvolver as capacidades de 

ouvir e falar. 

 
 Recursos Materiais:  

 Papel cartão  

 Sulfite  

 Régua  

 Lápis  

 Lápis de cor 

 Borracha  

 Fitas crepe 

 Durex  

 Cola  

Tangram - utilize os jogos disponíveis na escola (Tangram em madeira ou EVA) ou o do material de 

encarte de cada aluno disponível na Coleção Conviver e Aprender  

 Cópias das atividades propostas por esta sequência (anexos)  

 Lenda do Tangram – (há uma versão proposta na Aula 1 desta sequência)  

 Câmera para filmagem e/ou fotografia (o trabalho com o Tangram, além de divertido e educativo, 

proporciona um registro visual muito bonito). Não perca a chance de fotografar ou filmar as 

atividades e produções de seus alunos, durante a realização desta Sequência Didática, isso poderá 

compor uma apresentação dos melhores momentos da turma. 

 

 

Aula 1 

Leitura da lenda da origem do Tangram para a apresentação do material. 

Organize a sala em uma grande roda para que você e os alunos possam se ver e ouvir. 

 

a) Para começar o trabalho, em roda, leia para os alunos a Lenda do Tangram descrita no quadro a 

seguir, mas lembre-se de criar um ambiente descontraído e agradável para a realização desta 

leitura e, como para toda e qualquer leitura que será realizada em voz alta, prepare-se com 

antecedência. Deixe os pequenos curiosos perguntando-lhes antes da leitura o que é uma lenda e 

por que será que esta recebeu este nome. Pergunte-lhes se alguém já conhece, ou já ouviu falar 

esse nome diferente “Tangram”. É possível que algum aluno possa ter conhecido este material ou 

mesmo a lenda na Educação Infantil ou com os familiares. Professor é importante que neste 

momento que antecede a leitura, você abra espaço para que os alunos se coloquem a respeito e que 

ouçam o que os amigos sabem.  

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TjlCciykRLI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TjlCciykRLI


 

LENDA DO TANGRAM 

O discípulo e o mestre 

Um jovem chinês despedia-se do seu mestre para fazer 

uma grande viagem pelo mundo.  

Nessa ocasião, o mestre entregou-lhe um espelho de 

forma quadrada e disse: 

-Com esse espelho, registrará tudo o que vires durante 

a viagem para me mostrares na volta.  

O discípulo, surpreso, indagou: 

-Mas mestre, como poderei mostrar-lhe, com um simples 

espelho, tudo o que encontrar durante a viagem?  

No momento em que fazia essa pergunta, o espelho caiu- 

lhe das mãos e quebrou-se em sete peças 

Então o mestre disse:  

- Agora poderás com essas sete peças, construir figuras 

para ilustrar o que viste durante a viagem. 

 

Saiba mais sobre a origem deste quebra-cabeça... 
 

Trazido da China para o Ocidente, por volta da metade do século 

XIX, a origem e significado da palavra tangran possui muitas 

versões. Uma delas diz que a parte final da palavra – gran - 

significa algo desenhado ou escrito como um diagrama. Já a 

primeira parte – tan – é mais duvidosa e possui várias explicações. 

A mais aceita é que T’ang foi uma das dinastias mais poderosas e 

longas da história chinesa, a ponto de que em alguns dialetos da 

China ser sinônimo de – chinês – Assim, segundo esta versão 

tangran significa literalmente quebra-cabeça chinês.  

Não há  registros históricos que comprovem as versões 

existentes, mas o fato é que desde que o Ocidente entrou em 

contato com esse jogo, ele tem estado presente em várias 

gerações, seja como passatempo, seja como manifestação 

artística. 

Fonte de pesquisa: Coleção Matemática de 0 a 6 anos/organizado por Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Patrícia Cândido – 

Porto Alegre: 2003. (figuras e formas: v.3) 

b) Após a leitura, continue na roda e promova uma conversa, questionando o que acharam da história; 

se alguém já a conhecia e se lembrou com sua leitura, e a respeito do nome do jogo que se formou 

na história: Tangram. Incentive-os a se expressarem e finalmente comente ou leia as informações 

a respeito, descritas no quadro anterior: Saiba mais sobre... 

Organize os alunos em duplas: 

c) Apresente-lhes então o jogo do Tangram e deixe que em duplas eles manuseiem livremente, 

explorando, construindo imagens que o jovem chinês viu em sua viagem pelo mundo, enfim se 

familiarizando com o material. 

Obs.: Apesar de o trabalho ser orientado em duplas, utilize 01 conjunto de Tangram para cada 

aluno, a fim de que eles possam conversar/trocar a respeito de suas construções. Utilize os 

materiais disponíveis nas escolas (Tangram em madeira ou EVA). 

 

 

Aula 2 

Manuseio das peças e criação livre de figuras. 

Organize a sala em duplas para que os alunos possam trocar informações e experiências, porém 

providencie um conjunto de Tangram para cada aluno. 

 
a) Entregue aos alunos o material apresentado na aula anterior e deixe que eles novamente manipulem 

livremente o Tangram. Caso a escola não tenha um conjunto de Tangram em madeira ou EVA para 

cada criança, utilize o do material de encarte da Coleção Conviver e Aprender 1º Bimestre.  

b) Oriente os alunos a criarem figuras usando todas as peças do Tangram, montando o que quiserem: 

animais, pessoas, objetos ou o que imaginarem. Mas, atenção! Existe uma regra nessa montagem: 

não se pode colocar uma peça sobre a outra.  

c) Solicite aos alunos que escolham uma das figuras que acabaram de formar e contornem-na no 

sulfite, delimitando todas as peças que foram usadas para a montagem, a seguir peça-lhes que 

pintem; percorra pela sala e solicite aos alunos para descrever oralmente a posição e o que 

representa cada peça do tangram na figura construída (ex.: a cabeça do gato é um triângulo, um 

quadrado ou um círculo? Quantos lados tem essa figura? Quantas pontas?/ que figura você usou 

para fazer o corpo do menino?/ E para fazer os pés?). É possível que eles complementem seus 

desenhos com detalhes (boca, nariz, olhos, roupas, acessórios...) ou que criem pequenas histórias 

envolvendo os personagens construídos. Incentive, participe e curta com os alunos este momento 

criativo!  

 



Identificação e comparação das formas de cada uma das peças. 

Organize a sala em duplas para que os alunos possam pensar em parceria a respeito dos 

questionamentos da professora. Providencie um conjunto de Tangram para cada dupla. 

 
a) Mostre uma peça de cada vez e a cada uma das peças, solicite aos alunos:  

 Peguem uma figura como esta. Desenhe na folha passando o lápis em volta.  

 Quantos lados ela tem? Quantos cantos ou pontas? (Informe-lhes que chamamos essas pontas de 

vértice). Um vértice é o ponto comum entre os lados consecutivos de uma figura geométrica.  

 

 

 

 

b) Retome a exploração de todas as peças, propondo classificações do tipo:  

 Existem peças com a mesma forma? Quantas? Quais?  

 Vamos separar essas peças em dois grupos? Como podemos fazer isso?  

 Quais são as figuras que tem quatro lados? E quatro cantos/vértices?  

 Vamos encontrar figuras que têm a mesma forma, mas tamanhos diferentes?  

 Quais são as figuras que têm três lados e três cantos/vértices? 

 Explore a comunicação oral e motive os alunos a justificarem suas escolhas.  

 

Aula 4 

 

Construindo um Tangram com dobradura.  

 

Organize a sala em dupla para que os alunos possam se ajudar.  

Materiais necessários:  

 Sulfite  

 Régua  

 Lápis preto  

 Lápis de cor  

 Borracha  

Agora, veja passo a passo como funciona a construção do Tangram. 

1º passo: Transforme uma folha de sulfite num quadrado 

 

 

Dobre a ponta da folha em formato triangular              

2º Passo: Trace um seguimento de reta que vai do vértice A ao vértice D, dividindo o quadrado em dois 

triângulos iguais. 

  

 

 

3º Passo: Para encontrar o ponto médio do seguimento de reta AD, pegue o vértice A e dobre até o 

vértice D. 

 

 

 

 

Esse retângulo que sobrou, 

deverá ser recortado fora, 

utilizando-se apenas o 

quadrado restante, para a 

realização dos próximos 

passos. 

A B 

C D 

A B 

C D 

E 

Aula 3 

Vértice 



4º passo: agora trace um seguimento de reta que vai do vértice B ao ponto E, formando três triângulos. 

 

  

 

5º passo: Dobre o vértice C até o ponto E assim formando dois novos pontos, um no seguimento CD e outro 

no seguimento AC. 

  

  

 

 

6º passo: Agora trace um seguimento de reta do ponto F ao ponto G. 

  

  

 

7º Passo: Com uma régua e um lápis estenda a reta BE até chegar a reta FG (se quiser pode dobrar, porém 

mais marcas irão se formar), descobrindo assim o ponto H. 

  

  

 

 

8º Passo: Dobre o vértice A até o ponto E descobrindo o ponto J. 

  

  

 

9º passo: Com régua e lápis una os pontos J e H 

  

  

 

 

10º passo: Dobre o vértice D até o ponto E descobrindo o ponto K. 
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11º passo: Com régua e lápis una os pontos G e K. 

  

   

 

 

12º passo: Pinte e relembre que um Tangram, possui dois triângulos grandes, três triângulos menores, um 

paralelogramo e um quadrado.  

 

13º passo: Antes de pedir para os alunos recortarem e brincarem com as peças do Tangram diga-lhes que 

você irá propor uma atividade para ver se os olhinhos deles estão enxergando em todas as direções.  Então 

pergunte: 

a) Quantos paralelogramos podem ver na figura completa do Tangram (resposta – 1) 

b) Quantos triângulos podem ver na figura completa do Tangram (resposta – 6) 

c) Quantos quadrados podem ver na figura completa do Tangram (resposta – 2) 

 

14º passo: Deixe que os alunos recortem todas as figuras geométricas do Tangram e brinquem. 

 

Aula 5 

Montar desenhos a partir de modelos.  

Organize os alunos em duplas e disponibilize umTangram para cada dupla para que os alunos possam 

pensar e decidir juntos.  

 

a) Proponha a composição de figuras. Para isso forneça modelos de figuras (anexo 1) formados com as 

peças do tangram e solicite que os alunos sobreponham as peças do quebra-cabeça encontrando o 

lugar de cada uma.  

b) Reproduza os anexos (cópia de uma figura para cada dupla). Oriente a atividade e quando finalizada 

pelas duplas, promova a troca de figuras entre as duplas.  

c) Percorra as mesas questionando, auxiliando e incentivando os alunos.  

Montar desenhos a partir de uma silhueta. 

Organize os alunos em duplas e disponibilize um Tangram para cada dupla para que os alunos possam 

pensar e decidir juntos. 

 
a) Proponha a composição de figuras, para isso forneça modelos de silhuetas (anexo 2) formados com 

as peças do tangram e solicite que os alunos sobreponham-nos com as peças do quebra-cabeça.  

b) Reproduza os anexos (cópia de uma figura para cada dupla). Oriente a atividade e quando finalizada 

pelas duplas, promova a troca de figuras entre as duplas.  

c) Percorra as mesas questionando, auxiliando e incentivando os alunos.  
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Aula 6 

Montar formas planas utilizando as peças.  

Organize os alunos em duplas para que possam pensar juntos nos desafios propostos pela professora.  

 

a) Proponha que os alunos construam figuras geométricas, combinando algumas das peças do quebra-

cabeça:  

b) Propicie situações desafiadoras fazendo com que os alunos observem, analisem e construam 

relações.  

 

ATIVIDADE 1  

Com as peças do Tangram, peça que construam um quadrado usando:  

 

 Uma peça  

 

 

 

 

 

 

 Duas peças  

 

 

 

 

 

 

 Três peças  

 

 

 

 

 

 

 Quatro peças  

 

 

 

 

 

 

 

 Cinco peças 

 

 

 

 Sete peças 

 

 

 

 

 

 



Aula 7 

 
Criar e adivinhar figuras.  

 

Organize os alunos em dupla para que possam “jogar”, disponibilizando um conjunto de Tangram para 

cada aluno.  

 

a) Em duplas, cada aluno, sobre uma folha, deverá montar com as peças do Tangram uma figura, sem 

que o colega veja as peças que utilizou (ofereça um pedaço de cartolina ou um livro para ocultar a 

visão entre os jogadores);  

b) Cada aluno deverá contornar sobre a sua folha a silhueta da figura montada e identificá-la com o 

seu nome;  

c) A seguir os desenhos são trocados na dupla para que um tente descobrir quais peças foram 

utilizadas na montagem da figura do outro;  

d) Ao final cada um confere a construção de seu par;  

e) Oriente uma rodada de quatro partidas, com a marcação de um ponto para cada acerto.  

 

Aula 8 

Repetir a aula 7. 

Aula 9 

 
Montar o painel para exposição. 

  

Organize os alunos em duplas ou individualmente, conforme sua avaliação em relação ao desempenho 

de cada um durante o desenvolvimento das atividades propostas anteriormente.  

 

a) Antes de organizar os alunos para a montagem do painel, converse com eles em roda e decidam 

juntos como poderão realizar a tarefa de compartilhar com outras pessoas da escola o que 

aprenderam com o Tangram nessas aulas. É oportuno que você realize um resgate de todas as 

atividades realizadas desde a primeira aula, listando-as na lousa. Para isto, solicite ajuda dos alunos 

para ajudar lembrar-se de tudo, e então combine com eles:  

 

 Como vamos organizar os trabalhos no painel? O que vamos montar neste painel? Vamos 

selecionar um tema? Por exemplo: animais, figuras geométricas, etc. ou vamos montar 

uma paisagem? Ou cada aluno expõe o que quiser?  

 Para quem estamos construindo este painel? Temos que escrever algo para que as 

pessoas saibam do que se trata o painel, o quê? Discuta com os alunos o interlocutor e a 

necessidade de escrever um texto para que todos saibam um pouco a respeito do 

trabalho desenvolvido pela turma.  

 Como as pessoas saberão de quem é o painel? Discutir a necessidade de assinar o 

trabalho, e a melhor maneira: colocar apenas a classe, colocar o nome de todos os 

alunos, etc. e a necessidade de colocar um título nele.  

 Onde vamos expor o painel? Discutir com eles que é necessário pensar em um local para 

exposição em que todos os interlocutores tenham acesso e solicitar autorização da 

direção ou coordenação da escola. 

 
b) Após discutir todo o planejamento para a construção do painel, organize os alunos para a 

construção das figuras. Providencie materiais para a construção dos trabalhos: papel sulfite, papel 

colorido, cola, tesoura, lápis de cor, canetões, um Tangran para cada aluno ou dupla criar e depois 

copiar para o papel (desenhando ou com recorte e colagem) e dê início aos trabalhos, auxiliando no 

que for necessário;  

 

c) Assim que os trabalhos de criação e construção das figuras (colagem ou desenho) estiverem 

finalizados, oriente os alunos na escrita das legendas para os mesmos. Ofereça alfabeto móvel ou 

lápis preto para a escrita do que representa cada desenho, deixe que os alunos escrevam diante de 

suas hipóteses de escrita realizando boas intervenções.  

 

 

 



Aula 10 

 

Organização da exposição.  
 

a) Quando a construção das figuras e as legendas estiverem terminadas e revisadas, providencie 

materiais para a exposição: papel Kraft/pardo (recortado em tamanho que seja suficiente para 

colar o trabalho de cada aluno), cola, tesoura, lápis de cor, canetões, etc. e com ajuda dos alunos 

organize a montagem do painel.  

 

b) Escreva um texto coletivo, sendo escriba dos alunos, explicando para os leitores do que se trata o 

painel. Exemplo: “Este trabalho foi realizado pelos alunos do 1º ano..... com o objetivo de... “. Esse 

texto, depois de finalizado deve ser copiado por você em cartolina ou papel Kraft e afixado junto 

ao painel da turma.  

 

c) Afixar o painel no local escolhido para a exposição.  

 

d) Fotografar o processo (algumas etapas do trabalho). Essas fotos também podem fazer parte do 

painel, mostrando aos interlocutores um pouco da participação dos alunos na realização das tarefas.  

 

e) Não se esqueça de fotografar o painel pronto!  

 

 

Aula 11 

 

Explore com os alunos os sites:  

 http://rachacuca.com.br/jogos/tangram/  

 http://rachacuca.com.br/jogos/quebra-cabeca-maluco/  

 

Trabalhe com os alunos as atividades da lousa digital que exploram o tangram  

 

 

 

Avaliação  

  

  

        A avaliação, sendo parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, será realizada através de 

observação da participação e desempenho dos alunos nas atividades propostas, como forma de estar 

sempre orientando e mediando o processo de aprendizagem para que as dificuldades encontradas sejam 

superadas e o conhecimento concretizado ao longo do trabalho. 

Considerações finais 

 

O importante para se jogar Tangram é possuir imaginação, paciência e criatividade. Reconstituir 

algumas formas pode parecer impossível. Mas ao passar por outras mais simples, a solução pode aparecer. 

O Tangram tem muito a oferecer quando utilizado corretamente, pois desenvolve a concentração, a 

orientação espacial e exercita a criatividade e a cooperação, tornando-se menos complexo quando a 

montagem das figuras é feita em grupo.  
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