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Era uma vez um QUADRADO 
INQUIETO que cansou de ser 
QUADRADO.
Ele resolveu se transformar, pois 
queria ser DIFERENTE.



Viu, no céu, uma BORBOLETA voando. 
Então, resolveu ser borboleta também.

A borboleta voou bem alto, descobriu um 
mundo novo e ficou muito contente.



Ela voou em direção ao mar e avistou 
um lindo peixe. Como estava cansada de 
voar, quis ser PEIXE também.
O peixe nadou no mar e conheceu outros 
peixes grandes e pequeninos...
Viu que alguns fugiam assustados de um 
lindo barquinho.



Ele ficou admirado e resolveu ser um BARCO formoso.
O barco navegou no mar e chegou na beira da praia.
Na praia, avistou um homem caminhando muito apressado.
O barco ficou curioso.



Então, ele resolveu se transformar 
em um HOMEM e seguiu o 
estranho para saber aonde ele ia.

Chegou em uma aula de dança.
Era dia de sapateado e aprender a 
dançar era tudo o que ele queria.



Porém, seus SAPATOS eram muito 
grandes e ele bem desajeitado.
Enquanto dançava, a PONTA de 
um dos sapatos quebrou e ficou 
com o pé amassado.



Ele ajeitou o sapato e, mesmo 
com a ponta quebrada, voltou a 
dançar dando pulos bem alto.
Fez uma pirueta no ar e, quando 
pisou no chão, o outro pé do 
sapato quebrou o SALTO.



Nervoso, com os sapatos 
quebrados, ainda queria 
dançar, mas perdeu o 
equilíbrio e caiu todo 
desengonçado.
Aí, pensou:

- Estou cansado! 
Quero de novo 
ser um QUADRADO!



Foi assim que as sete peças se 
reorganizaram e o QUADRADO 
INQUIETO se fez de novo.
Finalmente, ele descobriu que, com 
as SETE peças partidas, podia ser 
tudo o que de si mesmo quisesse 
inventar. 
Ele poderia percorrer a terra, a 
água e o ar.
Bastava, imaginar e desejar...



Afinal, agora, 
ele era um 
TANGRAM! 



O QUADRADO INQUIETO, que virou 
TANGRAM, convida você, a continuar 
essa história...


