
 

 

 

 

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2021 

 

Circular Nr.: 33/2021- Div. Ensino 

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

 

Sr. Responsável, 

As Provas Bimestrais do 2º bimestre serão realizadas no período de 24/06/2021 a 30/06/2021.  

Elas ocorrerão através da plataforma da Escola, por meio da ferramenta Questionário.  

A PB de Língua Portuguesa será através do Google Meet, iniciando às 8h para todos os alunos, 

impreterivelmente. A "folha" a ser utilizada nessa avaliação estará disponível no dia anterior, na 

disciplina Português (tópico Avaliações). Os responsáveis que não conseguirem imprimi-la poderão 

copiar a atividade para que o aluno a realize no momento da aula no meeting. A avaliação será 

orientada pela professora e, após a efetivação da mesma, os responsáveis deverão digitalizar a prova 

(por foto ou scanner) e enviar para o e-mail da professora até às 12h. 

Para acessar as provas de Matemática, Hist./Geog e Ciências, vá até a plataforma AVA 

(https://fovirtual.fosorio.g12.br/), procure a disciplina na qual será feita a prova no respectivo dia e, 

dentro da disciplina, no tópico “Avaliação” busque a prova. 

As Provas Bimestrais estarão disponíveis no horário das 8h às 12h. O aluno terá duas horas para 

realizar a prova, 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 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 24/06 25/06 28/06 29/06 30/06 

8h às 12h (Impreterivelmente) 

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

Geografia 
Ciências 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO OSÓRIO                      
DIVISÃO DE ENSINO 

SEÇÃO TÉCNICA DE ENSINO 



Conteúdo 

 

Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

Sueli G. Gomes 
Chefe da Divisão de Ensino 

Português 
 Escrita e leitura de frases;  

 Fonemas: m, n, l, c, b, t, p, h, d, v, lh. 

 

Matemática 

Sistema de numeração até 50: 

 antecessor e sucessor;   

 dezenas e unidades (uso no QVL); 

 contando de 10 em 10 (com o material dourado); 

 dezena e meia dezena; 

 igual e diferente; 

 cálculos envolvendo + e –; 

 sequência recursiva; 

 situações problema envolvendo + e –; 

 representação de numerais com o material dourado. 

Ciências 

Vegetais: 

 Partes do vegetal;  

 Tipos de seres vivos; 

 Necessidades do vegetal para se desenvolver; 

 Vegetais na alimentação: legumes, frutas e verduras; 

 Vegetais na alimentação: que partes comemos (quais são raízes, caules, 

flores, frutos, folhas e sementes); 

 Utilidades dos vegetais;   

 Vegetal completo. 

História e 

Geografia 

 Escola: objetos, espaços, profissionais, diferentes escolas, escola do passado 

x escola atual;  

 A Nossa Escola F.O.: história da nossa escola, centenário da escola; 

 Meios de Transporte. 


