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DESAFIO 3D - CUBO SOMA 

 

Peças do Jogo 

 

O cubo soma possui 7 policubos sendo um tricubo e os outros 6 

tetracubos. 

A primeira peça é a única que possui três cubos e as outras são formadas 

por ela acrescida de mais um cubo extra (tetracubos). 

A 6ª peça é o espelhamento da 5ª peça (vice-versa), não sendo possível 

obter uma através da rotação da outra.  

 

Uso da lógica:  

• Antes montar o jogo é mais lógico analisar as peças que serão usadas e 

o espaço para coloca-las e continuar fazendo isso durante toda 

montagem; 

• É mais lógico começar montando a base (vir de baixo para cima) e não 

deixar furos para não dificultar a montagem. Uma boa estratégia é tentar 

não deixar as peças 5, 6 e 7 por último, uma vez que 

independentemente da posição elas ficam com duas dimensões.  

 

 

Mediação: 

O mediador vai observando como a lógica desse estudante é conduzida. Se 

ele necessitar de ajuda o mediador pode pergunta-lo quais peças ele achou 

mais difíceis de encaixar. Faz a mesma pergunta do Tangram: É melhor 
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começar pelo mais fácil ou pelo mais difícil? Com a resposta o mediador 

sugere que o estudante separe as peças mais fáceis e as mais difíceis. O 

mediador então orienta o estudante e começar montando a base (sem 

deixar furos em baixo) com as peças mais difíceis e vir montando o cubo de 

baixo para cima. É importante não desmontar a base antes de testar todas 

as posições das peças restantes (rotação, reflexão).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTAÇÕES PARA DEFICIENTES VISUAIS: Para a adaptação do jogo 

cubo soma foi criada uma base de sustentação no formato geométrico do cubo 

para dar apoio aos deficientes visuais na montagem do mesmo. Também 

colorimos as peças para melhorar sua identificação e auxiliar os estudantes 

com baixa visão.  Além disso, cada policubo foi levemente cerrado para 

demarcação das divisões dos três cubos menores (tri cubo) de uma peça e os 

quatro cubos menores (tetra cubo) das seis peças, visando auxiliar os dois 

grupos a identificarem, através da percepção tátil ou da visão residual que as 7 

peças montadas formam um cubo com 27 cubos menores.  

O cubo soma é considerado o Tangram 3D. 

Também desenvolve habilidades espaciais, pensamento crítico, soluções 
de problemas, memória, concentração, coordenação e agilidade mental. 


