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Após realizarmos a leitura do conto “A princesa e a Ervilha” e vermos um pouco sobre as

características dos contos maravilhosos, vamos observá- las realizando as atividades das

páginas 122, 123 e 124 do livro de Língua Portuguesa:
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Tangram

O Tangram é um quebra-cabeça chinês, de origem milenar, no formato de um 

quadrado composto por sete peças, dentre triângulos e quadriláteros.  Existem diversas 

lendas sobre o seu surgimento.

O objetivo desse jogo é utilizar as sete peças, sem sobreposição, para montar 

diversas figuras, como animais, plantas e objetos.

A Lenda do Tangram

“Conta a lenda que um jovem chinês despedia-se de seu mestre, pois iniciara uma 

grande viagem pelo mundo. Nessa ocasião, o mestre entregou-lhe um espelho de forma 

quadrada e disse: 

– Com esse espelho você registrará tudo que encontrar durante a viagem, para 

mostrar-me na volta.

O discípulo, surpreso, indagou:

– Mas mestre, como, com um simples espelho, poderei mostrar-lhe tudo o que 

encontrar durante a viagem?

No momento em que fazia esta pergunta, o espelho caiu-lhe das mãos, quebrando-

se em sete peças. Então o mestre disse:

– Agora você poderá, com essas sete peças, construir figuras para ilustrar o que 

viu durante a viagem.

Lendas e histórias sempre cercam objetos ou fatos de cuja origem temos pouco ou 

nenhum conhecimento, como é o caso do Tangran. Pode ser verdade ou não: o que vale 

é a magia própria dos mitos e lendas.”

*Retirado do livro: Aprender vale a pena. (1998) Módulo 2. Secretaria do Estado de São Paulo



Ontem vimos algumas formas geométricas planas, hoje vamos conhecer um pouco o 
tangram. Observe como é esse jogo milenar e em seguida responda as questões:

1- Que figuras podem ser formadas com dois triângulos?

__________________________________________________________________

2- Qual figura possui 3 lados, sendo dois deles paralelos?

__________________________________________________________________

3- Qual a figura que possui 4 lados iguais? Quantas formas assim vê na imagem?

__________________________________________________________________

4- Qual figura aparece apenas 1 vez no tangram?

__________________________________________________________________

5- Quantos triângulos e quantos quadriláteros tem o tangram?

__________________________________________________________________



Vamos fazer nosso tangram?
Assista o vídeo explicativo para aprender como fazer tangram sem precisar 
imprimir. É fácil fazer e não é necessário imprimir, mas é preciso capricho!

https://www.youtube.com/watch?v=7mtf0NVWPFU

Caso tenha dificuldade para assistir o vídeo, segue o molde para imprimir. Se 
possível cole em um papel grosso para ficar mais firme e ser mais fácil fazer a 
atividade.

Agora que o tangram já está pronto, tente fazer ao menos 3 dos desenhos abaixo. Mande 

foto dos desenhos que conseguiu fazer.

https://www.youtube.com/watch?v=7mtf0NVWPFU
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