
 

 

 

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021 

 

Circular Nr.: 16/2021- Div. Ensino 

Assunto: Informes e Calendário da 1ª Prova Bimestral (PB) do 4º 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 Português História Matemática  Geografia Ciências 

 

Conteúdo 

Português 

 Leitura e interpretação de texto;  

 Classes gramaticais: substantivo, verbo e adjetivo;  

 Tempos verbais e conjugações (1ª, 2ª e 3ª);  

 Pontuação;  

 Ortografia: G ou J / X ou CH / R ou RR / S ou SS / nh, ch ou lh;  

 AVA – Atividades postadas no AVA, incluindo a revisão da semana de 19a 

23 de abril, exercícios feitos no Google Forms e folhas trabalhadas do livro 

de Gramática (p. 122 a 128/, 136 a 139, 218 a 220, 244 a 253.  
 

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 

 

História 

 Modificações nos espaços, pessoas e objetos;  

 Fontes históricas;  

 Contagem do tempo histórico: década, séculos e milênios;  

 Grandes navegações e expansão marítima: medos, necessidades e 

invenções;  

 Mar Tenebroso;  

 A conquista do continente africano;  

 Dividindo a América;  

 A chegada ao Brasil; 

 Livro: unidade 1 págs. 8 até 19;  

 Atividades e vídeos postados no AVA.  
  

Matemática 

 Sistema de numeração decimal (ordens, classes, QVL, escrita de números 

por extenso e em algarismos, sequência numérica, antecessor e sucessor, 

ordem crescente e decrescente, sinais < e >, números pares e ímpares, 

composição e decomposição);  

 Cálculos e problemas envolvendo adição, subtração e multiplicação;  

 Atividades do livro e postadas no AVA.  
 

Geografia 

 Localização do lugar onde vivemos (cidade do Rio de Janeiro) nos mapas, 

desde o planeta até o mapa da cidade;  

 Formas de representação do espaço: plantas, mapas e suas funções;  

 Organização do território brasileiro, países que fazem ou não fronteira e 

oceano que banha o país;  

 Elementos dos mapas e suas funções (título, legenda, rosa dos ventos, fonte 

e escala);  

 Orientação e Rosa dos ventos; 

 Paisagens rurais e urbanas e seus elementos;  

 Surgimento dos municípios;  

 Livro págs. 8 até 17, 48, 49, 52, 53, 56 e 57;  

 Mapas e atividades e vídeos postadas no AVA.  
 

Ciências 

 Biomas: Mata Atlântica e Floresta Amazônica;  

 Atividades postadas no AVA, incluindo a revisão da semana de 19 a 23 de 

abril;  

 Livro de Ciências: páginas 34 a 43 e 46 e 47.  
 


