
 

 

 

 

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021 

 

Circular Nr.: 14/2021- Div. Ensino 

Assunto: Informes e Calendário da 1ª Prova Bimestral (PB) do 2º ano do Ensino Fundamental 

 

Sr. Responsável, 

As Provas Bimestrais do 1º bimestre serão realizadas no período de 26/04/2021 a 30/04/2021. Elas 

ocorrerão através da plataforma da Escola, por meio da ferramenta Google Forms.  

Para acessar os links das provas, vá até a plataforma AVA (https://fovirtual.fosorio.g12.br/), procure a 

disciplina na qual será feita a prova no dia respectivo e, dentro da disciplina, no tópico “Avaliação” 

busque o link da prova. 

Abaixo, disponibilizamos para os responsáveis que não têm familiaridade com a ferramenta Google 

Forms, a URL de um tutorial sobre como responder às questões: 

 

 https://www.loom.com/share/60c35fbb1e1341dfb61dc8a0b2a6ae5e 

 

As Provas Bimestrais estarão disponíveis no horário das 8h às 12h. Assim que o aluno concluir a 

avaliação, deverá enviá-la à professora, 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 

1º Bimestre 

Data 26/04 27/04 28/04 29/04 30/04 

8h às 12h (Impreterivelmente) 

Disciplina 
Leitura e 

Interpretação 
Gramática Matemática  

História e 

Geografia 
Ciências 

 

 

Conteúdo 

Leitura e 

Interpretação 

 Leitura compreensiva de um texto narrativo; 

 Interpretar um texto narrativo; 

 Localizar o título do texto. 
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https://www.loom.com/share/60c35fbb1e1341dfb61dc8a0b2a6ae5e


 

Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

Sueli G. Gomes 
Chefe da Divisão de Ensino 

Gramática 

 Letra cursiva; 

 Alfabeto;  

 Vogais e consoantes; 

 Letras estrangeiras (k,w,y); 

 Letra, sílaba e palavra; 

 Escrita de palavras e frases; 

 Estrutura frasal; 

 Escrita de palavras com b e p / f e v; 

 Separação de sílabas; 

 Quantidade de sílabas em uma palavra; 

 Formação de novas palavras modificando letras e sílabas iniciais, mediais e 

finais; 

 Ortografia CA, CO, CU/QUE, QUI /GA,GE, GI, GO,GU.  
 

 

Matemática 

 Números e quantidades até 40; 

 Sistema de numeração decimal até 40; 

 Escrita de numerais por extenso até 40; 

 Posições de um número em uma sequência (antecessor/antese 

sucessor/depois até 40); 

 Sequência numérica até 40; 

 Comparação de quantidades (maior/ menor); 

 Representação com material dourado até 40; 

 Adição; 

 Subtração; 

 Situações-problema envolvendo adição e subtração até 40; 

 Dezena; 

 Interpretação de gráfico. 
 

Ciências 

 O céu;  

 Dia e noite; 

 Astros diurnos e astros noturnos; 

 Conceito sobre astros (corpos celestes); 

 Astros luminosos; 

 Astros iluminados; 

 Lua;  

História e 

Geografia 

 Cada pessoa é única (conceito de identidade); 

 Comprovando quem sou eu (documentos pessoais); 

 Família; 

 Vida em família; 

 Família e convívio; 

 Graus de parentesco. 


