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Título: Brincando com o tangram 

Duração estimada: 1 semana 

Referência ao livro do aluno: Unidade 7 

Introdução 

Trabalhar com o tangram em sala de aula permite que os alunos se familiarizem com alguns 

polígonos e desenvolvam a criatividade a partir da geometria. Nesta sequência didática, apresentamos 

o quebra-cabeça tangram e suas peças para que os alunos possam reconhecer, classificar e comparar 

os polígonos que o constituem. 

Objetivos de aprendizagem 

• Classificar figuras geométricas planas de acordo com seus lados. 

• Comparar, identificar e nomear figuras geométricas planas. 

• Criar outras figuras geométricas planas a partir das peças do tangram. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Figuras geométricas planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo): 
reconhecimento e análise de características 

(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, 
trapézio e paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e 
comprimento) e vértices. 

Material necessário 

Cartolinas, envelopes (um para cada aluno), tesoura sem ponta, papel cartão, cola, lápis preto, 

borracha e tangram. 

Desenvolvimento  

Esta sequência didática compreende 3 etapas complementares realizadas em sequência. 

Etapa 1: Construção do tangram 

Duração prevista: 1 aula  

Organização dos alunos: em grupos, cada aluno realizando o seu próprio trabalho  
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1. Inicie a aula mostrando aos alunos um tangram. Verifique se o conhecem e sabem nomear as 
peças que o formam: dois triângulos grandes, um triângulo médio, dois triângulos pequenos, um 
paralelogramo e um quadrado. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

 

2. Em seguida, proponha a construção de um tangram. Forneça a cada aluno um quadrado de 
cartolina de 13 cm de lado e siga o passo a passo, mostrando-lhes como fazer e auxiliando-os se 
necessário. 

• Peça aos alunos que dobrem o quadrado em uma de suas diagonais. 

• Em seguida, peça-lhes para recortar a cartolina na linha marcada pela dobra, obtendo dois 
triângulos. Um deles deve ser reservado. 

• O outro triângulo deve ser dobrado ao meio, unindo os dois vértices que formam o maior 
lado. Depois de vincar o papel, devem recortar na marca da dobra, obtendo, então, os dois 
triângulos grandes do quebra-cabeça. Peça aos alunos que escrevam “triângulo grande” 
em cada uma das duas peças e as reservem.  

• O triângulo maior que foi deixado de lado será agora utilizado para a construção das outras 
peças. 

• Peça aos alunos que marquem o ponto médio do maior lado desse triângulo, unindo os 
dois vértices que formam esse lado. Atenção: eles devem apenas marcar o ponto, e não 
fazer a dobra completa como foi feito no triângulo anterior. 

• Em seguida, devem unir o vértice do ângulo reto ao ponto marcado na etapa anterior, 
dobrando completamente a cartolina, obtendo um triângulo que deve ser recortado. Peça 
aos alunos que que escrevam “triângulo médio” nessa peça, que deve ser reservada com 
os dois triângulos grandes produzidos anteriormente.  

• O pedaço de cartolina restante, um trapézio, será utilizado para a confecção das 4 últimas 
peças. 

• Unindo os dois vértices que formam o maior lado, os alunos devem fazer uma dobra a fim 
de obter dois trapézios iguais. Um deles deve ser reservado. 



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 3º ano 

3º bimestre – Sequência didática 3 

• No outro trapézio, primeiramente devem marcar o ponto médio do lado maior, unindo as 
extremidades desse lado. Em seguida, unir o vértice do ângulo reto da base menor ao 
ponto médio determinado. Após fazer o vinco, os alunos devem recortar essa dobra, 
obtendo duas peças: um triângulo pequeno e um paralelogramo, nos quais devem 
escrever o nome das figuras identificadas, pois obtiveram mais duas peças do quebra- 
-cabeça. 

• No trapézio reservado, os alunos devem unir os dois vértices da base maior e fazer a dobra. 
Cortando nessa dobra, serão obtidas as últimas peças: o quadrado e o segundo triângulo 
pequeno, que também devem ser identificadas. 

3. Solicite aos alunos que pintem todas as peças de cores diferentes. Assim que todos os  
quebra-cabeças estiverem prontos, explore as peças construídas. 

Sugestão: 

• Quantas peças têm formato de quadrilátero? 

• Quais são os nomes desses quadriláteros? 

• Quantos são os triângulos? Como eles são?  

Distribua um envelope para cada aluno guardar as peças do seu tangram e peça para cada um 

escrever seu nome no envelope. Recolha os envelopes, certificando-se de que todos estão 

devidamente identificados, pois serão devolvidos a seus respectivos donos na aula seguinte. 

 

Etapa 2: Comparação de figuras  

Duração prevista: 1 aula  

Organização dos alunos: em grupos, cada um realizando o seu próprio trabalho 

1. Distribua os envelopes com as peças do tamgram construídas na aula anterior, papel cartão e cola 
para os alunos. Solicite que colem as peças no papel cartão e, em seguida, recortem as peças. 
Dessa forma, o tangram fica mais resistente.  

2. Peça a eles que separem os triângulos e faça a seguinte pergunta: O que os triângulos têm em 
comum? Os alunos devem reconhecer que todos os triângulos têm 3 lados e 3 vértices. Pergunte 
a eles se conhecem outros tipos de triângulo, fazendo referência à medida dos lados de um 
triângulo. Os triângulos podem ter os 3 lados de mesmo comprimento (triângulo equilátero), 
apenas 2 lados com mesmo comprimento (triângulo isósceles) e os 3 lados de comprimentos 
diferentes (triângulo escaleno). 

3. Peça aos alunos que observem e comparem o paralelogramo e o quadrado: O que essas figuras 
têm em comum? Quais são as diferenças entre elas? Explique a eles que as duas figuras são 
quadriláteros (possuem 4 lados), têm a mesma quantidade de vértices (4) e dois pares de lados 
paralelos. Ressalte, entretanto, que o quadrado tem quatro ângulos retos, mas o paralelogramo, 
não. Lembramos que a noção de paralelismo e perpendicularismo, assim como a noção de 
ângulos, é explorada a partir do 4º ano. 
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4. Explore todas as figuras do tangram, uma a uma, e também por meio de comparações entre elas. 
Proponha que, oralmente, descrevam as características de cada uma das peças, bem como as 
diferenças entre elas.  

 

Etapa 3: Criando novas figuras 

Duração prevista: 1 aula  

Organização dos alunos: em duplas 

1. Oriente os alunos para que cada um pegue o seu tangram. Em seguida, proponha a construção de 
algumas figuras utilizando as peças do tangram que representem animais, bonecos, barcos, etc. 
Certifique-se de que os alunos compreenderam que não podem sobrepor as peças e nem deixar 
de utilizar alguma delas na construção das figuras. Veja, a seguir, algumas sugestões de 
contruções. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

 

Além dos modelos sugeridos, os próprios alunos podem criar figuras com o tangram. Usando 

as figuras construídas, os aunos podem montar um painel e criar uma exposição sobre as figuras.  

2. Desafie os alunos a construírem outras figuras geométricas planas com as peças do tangram, por 
exemplo: com dois triângulos pequenos construir um quadrado, depois um paralelogramo ou um 
novo triângulo. Explore as diversas construções possíveis verificando quais são os critérios 
utilizados pelos alunos. 
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Acompanhamento da aprendizagem 

O acompanhamento da aprendizagem deve ser realizado de modo concomitante às atividades. 

Durante a construção de figuras solicite aos alunos que expliquem para a turma como decidiram 

utilizar as peças. 

Questões 

1. As peças do tangram representam figuras geométricas planas. Escreva o nome das figuras 
geométricas representadas . 

Fotos: Wikipedia/Wikimedia Commons 

  

2. As figuras abaixo foram criadas com o tangram. Utilize as peças do tangram que elaborou para 
montar essas mesmas figuras. 

a) 

  

b) 

  

Gabarito  

1. Triângulos, quadrado e paralelogramo. 


