
 

 

 

 

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021 

 

Circular Nr.: 126/2021- Div. Ensino 

Assunto: Informes e Calendário da 4ª Prova Bimestral (PB) do 1º ano do Ensino Fundamental 

 

Sr. Responsável, 

As 4
as 

Provas Bimestrais serão realizadas no período de 16/11/2021 a 22/11/2021 de forma remota. 

Ocorrerão através da plataforma da Escola, por meio da ferramenta “Questionário”. Nesse período 

não haverá nenhuma atividade presencial. 

Para localizar as avaliações, acesse a plataforma AVA (https://fovirtual.fosorio.g12.br/), procure a 

disciplina da prova do respectivo dia e, dentro da disciplina, no tópico “Avaliação” busque a prova.  

As Provas Bimestrais estarão disponíveis no horário das 8h às 12h. Após iniciada, o aluno terá duas 

horas para sua realização. No entanto, caso perca a conexão por algum motivo, ele terá uma segunda 

tentativa. Nas situações em que o problema persistir, deve ser feita a solicitação da 2ª chamada.  

Assim que o aluno concluir a avaliação, deverá clicar no botão “Enviar tudo e terminar” para finalizar 

o processo. Lembrando que a plataforma só estará disponível até as 12h de cada um dos dias 

determinados para avaliação. 

Na semana das PB’s, os alunos estarão dedicados somente a essas atividades.  

Abaixo, segue o calendário e o conteúdo que será avaliado em cada disciplina. 

 

Calendário 

4º Bimestre 

Data 16/11 17/11 18/11 19/11 22/11 

8h às 12h (Impreterivelmente) 

Disciplina Português ---------- Matemática  
História e 

Geografia 
Ciências 

 

Conteúdo 

Português 

 

 Escrita e leitura de textos;  

 Frases geradoras e palavras-chave;  

 Interpretação de texto. 

 

 Fonemas: todos os fonemas lançados nos quatro bimestres.  
 

FUNDAÇÃO OSÓRIO                      
DIVISÃO DE ENSINO 

SEÇÃO TÉCNICA DE ENSINO 

https://fovirtual.fosorio.g12.br/


 

Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

Sueli G. Gomes 
Chefe da Divisão de Ensino 

 

Matemática 

 Ordem crescente e decrescente;  

 Dezenas exatas até 90;  

 Composição e decomposição de numerais até 99;  

 Ordinais até o 10º;  

 Situações problema envolvendo soma e de subtração com dezena;  

 Cálculos envolvendo soma e de subtração com dezena;  

 Sistema de numeração até 99;  

 Par e ímpar;  

 Sistema monetário.  
 

Ciências 

 Animais;  

o Formas de nascimento (ovos e barriga da mãe);  

o Ambiente aquático e terrestre;  

o Cobertura do corpo (pelos, penas e escamas);  

o Respeito à diversidade;  

o Cuidados com os animais.  
 

História e 

Geografia 

 Calendário: dias da semana, meses do ano e datas comemorativas, manhã, 

tarde e noite, posteridade e simultaneidade; 

 Estações do Ano.  

  


