
 

 

 

 

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021 

 

Circular Nr.: 15/2021- Div. Ensino 

Assunto: Informes e Calendário da 1ª Prova Bimestral (PB) do 3º 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 

Interpretaçã

o 

 Leitura e interpretação de texto narrativo e história em quadrinhos.  
 

FUNDAÇÃO OSÓRIO                      
DIVISÃO DE ENSINO 

SEÇÃO TÉCNICA DE ENSINO 

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


 

Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

Sueli G. Gomes 
Chefe da Divisão de Ensino 

 

Gramática 

 Alfabeto e ordem alfabética;  

 Encontro vocálico (ditongo, hiato, tritongo); 

 Encontro consonantal;  

 Classificação quanto ao número de sílabas (monossílaba, dissílaba, 

trissílaba, polissílaba); 

 Dígrafos;  

 Uso do dicionário;  

 Sinônimo e antônimo;  

 Ortografia:  

o sons do s: s inicial, ss, s com som de z;  

o x/ch. 

 Estudar as atividades postadas no AVA, as anotações do caderno e a 

Gramática p. 10 à p. 13; p. 235 à p. 237; p. 66 à p.69; p. 18 à p. 21; p. 26 à 

p. 29; p. 215 à p. 217; p. 153 à p. 155.  
  

Matemática 

 Uso dos números no nosso dia a dia;  

 Números naturais até 999;  

 Sistema de numeração decimal até 999;  

 Antecessor e sucessor até 999;  

 Sequência numérica até 999;  

 Ordem crescente e decrescente até 999;  

 Escrita por extenso até 999;  

 Adição com recurso (“vai um”);  

 Subtração simples.  
 

Ciências 

 Os animais e suas características;  

 Os animais vertebrados e invertebrados (características principais que os 

diferenciam);  

 Animais vertebrados classes: mamíferos, aves, peixes e anfíbios.  
 

História e 

Geografia 

 Bairros:  

o Conceito de bairro;  

o Atividades e características do bairro;  

o Localização do bairro da escola (Rio Comprido);  

o Bairros vizinhos ao bairro da escola;  

o Tipos de bairros: residencial, comercial, industrial.  

 Meios de transporte;  

 Estudar as atividades postadas no AVA, as anotações nos cadernos, o livro 

de Geografia p. 38 à p.48 e o livro de História p. 98 à p. 108.  
 


