
 

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

                                                         

                                                                                                                                           2º ano 

 
 

ATIVIDADES DE INFORMÁTICA PARA O 2º ANO 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
PESCA-LETRAS 
Para escrever as palavras que correspondem aos desenhos, ajude o índio a pescar as 
letras que passam pelo rio. 
 

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

SEPARE AS SÍLABAS 
Separe as palavras em sílabas para brincar no labirinto Escola Games. No labirinto, você 
vai guiar nosso mascote até pegar todas as sílabas. Tenha muito cuidado com os 
obstáculos! 
http://www.escolagames.com.br/jogos/separeSilabas/ 
 
 
FÁBRICA DE PALAVRAS 
O serviço é bem simples: basta completar a palavra apresentada com a letra que está 
faltando. Após essa etapa, você vai controlar um robô e encontrar letras espalhadas pela 
fábrica para montar outras palavras. 
 

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

 
DITADO 
Aumente o volume, ouça a palavra, observe o desenho e não perca tempo para escrever 
corretamente a palavra ditada! Você tem 90 segundos para digitar cada uma. 
 

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

CAÇA-PALAVRAS 
Você já sabe ler? Consegue encontrar palavras em um emaranhado de letras? Jogue o 
caça-palavras e mostre que você é fera na leitura! 
 
http://www.escolagames.com.br/jogos/cacaPalavras/ 
 
 
MASCULINO E FEMININO 
Vamos arrumar o quarto guardando os objetos no baú? A cada tentativa de guardar um 
objeto, você será testado. Responda corretamente a qual gênero pertence cada palavra e 
mostre que você é fera em Língua  portuguesa! 
 

http://www.escolagames.com.br/jogos/masculinoFeminino/ 
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JOGO DA SÍLABA PA 
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/silabas-jogo-silaba-pa 
 
JOGO DA SÍLABA RA 
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/silabas-jogo-da-silaba-ra 
 

 

JOGO DITADO DO P E B 
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-p-b 
 
 

LIVROS LITERÁRIOS 
 

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

 
 

MATEMÁTICA 
 
MESTRE DA TABUADA 
Guie a corujinha pela floresta dos números e torne-se um Mestre da Tabuada. O caminho 
está repleto de inimigos e vários números podem te confundir. Voe alto, seja ágil e mostre 
que você já aprendeu a tabuada! 
 

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

 

ROBÔ LÓGICO 
A missão não será fácil, mas você consegue! Controle o Robô Lógico e pegue todos os 
parafusos que estão espalhados pela fábrica. Para garantir vidas extras, acesse os 
computadores e responda às operações apresentadas. 
 
http://www.escolagames.com.br/jogos/roboLogico/?deviceType=computer 

 
BATALHA DOS NÚMEROS 
Você conhece bem os números? Sabe usar os sinais de maior e menor? Escolha seu 
herói e participe de uma batalha divertida. Somente seus conhecimentos em Matemática 
podem te levar à vitória! 
 
http://www.escolagames.com.br/jogos/batalhaNumeros/ 
 
 

TABUADA DO DINO 
O Dino quer brincar no mundo mágico e para isso precisa de sua ajuda com a tabuada. 
Escolha uma tabuada e responda às questões para começar uma grande aventura! 
 

http://www.escolagames.com.br/jogos/tabuadaDino/ 
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CIÊNCIAS 

 
JOGO RELACIONE RECICLAGEM  
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-relacione-reciclagem 
 
 
JOGO DA DENGUE   
Nesta atividade, os alunos conhecerão o mosquito da dengue, além disso, deverão tomar 
medidas para evitar a proliferação da doença e fazer a coleta e separação do lixo, que 
pode contribuir para a reprodução do transmissor. 
 
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/ciencias/jogo-da-dengue/ 
 

 

GERMINAÇÃO DO FEIJÃO  
Utilizando o mouse, cava-se, primeiramente, o solo com a pá. Depois, coloca-se as 
sementes na concavidade que deve ser coberta com terra. Feito isso, deve-se aguar a 
semente até que ela germine e cresça. 
 
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/ciencias/germinacao-do-feijao/ 
 

 
ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES  
O aluno deverá estimar a quantidade de animais silvestres/domésticos que aparece na 
tela. Depois deverá separá-los de acordo com a legenda. Por fim, ele construirá o gráfico 
arrastando as imagens para cada setor. 
 
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/ciencias/animais-domesticos-e-silvestres/ 
 

 
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 
 
 
 
VÁRIAS ATIVIDADES DE CONTAGEM E RELAÇÃO LÓGICA 
 
https://br.ixl.com/math/2-ano/conte-para-frente-e-para-tr%C3%A1s-at%C3%A9-100 
 
https://br.ixl.com/math/2-ano/quadro-de-centenas 
 
https://br.ixl.com/math/2-ano/conte-pulando-n%C3%BAmeros-at%C3%A9-100 
 
https://br.ixl.com/math/2-ano/compare-os-n%C3%BAmeros-at%C3%A9-100 
 
https://br.ixl.com/math/2-ano/complete-o-padr%C3%A3o 
 
https://br.ixl.com/math/2-ano/sequ%C3%AAncias-de-n%C3%BAmeros-crescentes 
 
https://br.ixl.com/math/pr%C3%A9-escola/aprenda-a-contar-de-cinco-em-cinco 
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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/ 
 
 

SITE PARA DIGITAÇÃO ONLINE 
 
https://sense-lang.org/typing/tutor/keyboardingPT.php?key=brasil 
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