
 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021 

 

Circular Nr.: 129/2021- Div. Ensino 

Assunto: Informes e Calendário da 4ª Prova Bimestral (PB) do 4º 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 História Matemática  Geografia Ciências 

 

Conteúdo 

Português 

 Leitura e interpretação de texto;  

 Biografia x autobiografia;  

 Grau do substantivo;  

 Pronomes possessivos e demonstrativos;  

 Classes gramaticais (verbo, substantivo, adjetivo, artigo, pronome);  

 Uso da letra H;  

 Uso: “onde x aonde”.  
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Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

Sueli G. Gomes 
Chefe da Divisão de Ensino 

 Livro de Gramática;  

 Folhas xerocadas;  

 Caderno de Língua Portuguesa;  

 Atividades postadas no AVA. 

  

 

Matemática 

 Problemas, cálculos (todos), prova real, medidas de massa e comprimento, 

gráficos de barras; 

 Registros, atividades do livro e do caderno e postadas no AVA.  
 

  

Ciências 

 Matéria e material;  

 Misturas (homogênea e heterogênea);  

 Estados físicos das matérias e suas mudanças;  

 Transformação de materiais;  

 Reciclagem.  

 

 Livro de Ciências – p. 132 a 157;  

 Caderno de Ciências.  
  

Geografia 

 Limites e Relevo da cidade do Rio de Janeiro;  

 Erosão;  

 O mar modifica o litoral;  

 Litoral carioca;  

 Registros, atividades do caderno e postadas no AVA.  
  

História 

 Ciclo do ouro (entradas, bandeiras, tropeiros), Porto do Ouro, Mudanças na 

cidade do Rio de Janeiro, Chegada da Família Real e conseqüências;  

 Livro págs. 68 a 71, registros, atividades do caderno e postadas no AVA.  
 

 


