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TEMA: CONHECENDO O TANGRAM

INTRODUÇÃO: 

A geometria está para a visão assim como a álgebra está para a vida,

tudo o que vemos é basicamente geometria. Trabalhar geometria é incentivar o

aluno  a  estar  mais  atento  à  visualização  do  seu  dia-a-dia,  observando  as

construções e a natureza ao seu redor, sem deixar de estabelecer padrões e

regularidades.

Nas décadas passadas o ensino da geometria se baseava em decorar

fórmulas e mais fórmulas, esquecendo-se de priorizar o entendimento por parte

do aluno. Atualmente o ensino de geometria está priorizando a construção do

conhecimento, ou seja, fazendo com o aluno encontre certas regularidades e



faça sua descrição chegando a um entendimento final, e o professor faz parte

desse  processo  como  um  mediador,  finalizando  e  “lapidando”  o  final  do

processo que seria a teoria propriamente dita.

OBJETIVO: Trabalhar com o aluno o tangram para relacionar os polígonos que

ele possui e montar outros polígonos. 

PRÉ-REQUISITOS: Conceito  de  polígonos,  elementos  de  um  polígono,

classificação de polígonos quanto à quantidade de lados ou de vértices.

AVALIAÇÃO: Avaliação 01(encontra-se nos anexos) 

MATERIAL NECESSÁRIO: Folha de atividades.

ORGANIZAÇÃO DA CLASSE: Turma organizada em grupos de 3 ou 4 alunos,

propiciando trabalho organizado e colaborativo.  

DESENVOLVIMENTO: 

- Cada grupo irá receber uma folha com as seguintes perguntas:

1- Responda as questões de acordo com a figura abaixo.·.



a) Quantas peças tem o tangram?
b) Quantas peças são triangulares?
c) Quantas peças são quadriláteros?
d) Quantas peças são paralelogramos?

2- Separe as peças do Tangram em grupos, de modo que em cada grupo todas

as peças tenham o mesmo número de lados.

a) Em quantos grupos foi possível separar todas as peças?

b) Qual o nome que se dá às figuras de cada grupo?

3- Brincando com as peças do Tangram,  forme de acordo com as ordens da

tabela:

NÚMERO DE PEÇAS FIGURAS

a) 2 Dois paralelogramos diferentes

b) 3 Um retângulo

c) 4 Dois paralelogramos diferentes

d) 5 Um trapézio

- Em cada grupo haverá a mediação do professor. Ao final da atividade cada

grupo irá fazer um comentário a respeito da atividade desenvolvida.
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