
 

“Em Jesus tudo temos e sem Ele tudo perdemos.” 
Santa Cândida 

                                                         

                                                                                                                                           1º ano 

 
 

ATIVIDADES DE INFORMÁTICA PARA O 1º ANO 
 

 

                                                   LÍNGUA PORTUGUESA 
 
FOLHINHAS ALFABÉTICAS 
Os alunos deverão coletar as folhas de acordo com a letra que a formiga estiver 
requisitando. Em seguida, a formiga levará as folhas até o formigueiro, onde os alunos 
deverão pegá-las e posicioná-las na parede na ordem correta. (recomendado o nível 1) 
 

http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/lingua-portuguesa/folhinhas-alfabeticas/ 
 
 
CONTANDO LETRAS 
Nesta atividade, o aluno digitará a letra que falta para completar a palavra. Logo em 
seguida, ele deverá escolher uma barrinha para representar o número de letras que ela 
possui. 
 

http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/lingua-portuguesa/contando-letras/ 
 
 
BRINCANDO E ASSOCIANDO 
Nesta atividade, os alunos deverão associar as imagens aos respectivos nomes. 
 

http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/lingua-portuguesa/brincando-e-associando/ 
 
CRUZADINHAS 
Nesta atividade, os alunos deverão completar a cruzadinha de acordo com o nome das 
imagens. 
 

http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/lingua-portuguesa/cruzadinhas/ 
 

 
HORA DE PINTAR ALFABETO 
Hora de pintar é uma atividade para você soltar sua criatividade e mostrar que é bom de 
arte. 
 

http://www.escolagames.com.br/jogos/horaDePintarAlfabeto/?deviceType=computer 
 

 
FORMAR PALAVRAS 
Organize as lâmpadas até formar a palavra indicada pelo desenho. 
 

http://www.escolagames.com.br/jogos/formaPalavras/ 
 
 
JOGO DITADO DO B E D 
Abaixo do jogo, na mesma página, os alunos terão acesso A desenhos para colorir, 
atividades, outros jogos, propostas de trabalhos escolares e vídeos. Todos os itens 
possuem a mesma abordagem do jogo. 
 
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/ditado-do-b-d 
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PROJETO IDENTIDADE /LÍNGUA PORTUGUESA 

 

AUTORRETRATO E IDENTIFICAÇÃO 
Os alunos deverão montar o rosto de uma criança semelhante a eles mesmos e, em 
seguida, digitar seu nome para formar sua identidade. 
 

http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/lingua-portuguesa/autorretrato-e-
identificacao/ 
 
 
LIVROS LITERÁRIOS 
 

http://www.escolagames.com.br/livros/ 
 

 
 
                                                          MATEMÁTICA 
 
FORMAS E DESENHOS 
Complete os 5 desenhos, encaixando as formas que estão fora do lugar. No final do jogo, 
você pode montar e imprimir seu próprio desenho feito com as formas geométricas: 
quadrado, círculo, triângulo e retângulo. 
http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/?deviceType=computer 

 
CIRCO MÁGICO 
Palhaços, mágicos, elefantes, macacos e ursos apresentam-se no picadeiro. Jogo 
educativo de Matemática com os conceitos: gordo e magro, alto e baixo, largo e estreito, 
grande e pequeno. 
 

http://www.escolagames.com.br/jogos/circoMagico/ 
 

 
LABIRINTO POLAR 
Ele precisa achar a saída do labirinto para voltar ao seu iglu. Corra! O tempo está 
passando e fica cada vez mais gelado no Polo Norte. 
 
http://www.escolagames.com.br/jogos/labirintoPolar/ 
 

 
ANTECESSOR E SUCESSOR 
O professor Sapão e seu gato vão testar seus conhecimentos sobre números 
antecessores e sucessores. A cada resposta certa, você evita que o bichano caia na água. 
Ele odeia tomar banho! Não perca tempo, estamos à sua espera, na lagoa. 
 
http://www.escolagames.com.br/jogos/antecessorSucessor/ 
 

QUEBRA-CABEÇA 
Escolha o nível de dificuldade e mostre que você consegue montar o quebra-cabeça em 
poucos minutos. 
 
http://www.escolagames.com.br/jogos/quebraCabeca/ 
 
JOGO DA ADIÇÃO 
Abaixo do jogo, na mesma página, os alunos terão acesso a desenhos para colorir, 
atividades, outros jogos, propostas de trabalhos escolares e vídeos. Todos os itens 
possuem a mesma abordagem do jogo. 
 
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-adicao 
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JOGO DA MEMÓRIA - FRUTAS 
Abaixo do jogo, na mesma página, os alunos terão acesso a desenhos para colorir, 
atividades, outros jogos, propostas de trabalhos escolares e vídeos. Todos os itens 
possuem a mesma abordagem do jogo. 
 
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-frutas 
 
VÁRIOS JOGOS DE MATEMÁTICA PARA A CRIANÇA ESCOLHER 
https://br.ixl.com/math/1-ano 
 
 

MAIS PROPOSTAS DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS 
 
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos 
 
http://www.escolagames.com.br/jogos/facil/ 
 
https://br.ixl.com/ 
 
 

APLICATIVOS PARA ANDROID E IOS 
 
http://www.escolagames.com.br/aplicativos/ 
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