
 

 

 

 

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2021 

 

Circular Nr.: 35/2021- Div. Ensino 

Assunto: Informes e Calendário da 2ª Prova Bimestral (PB) do 3º ano do Ensino Fundamental 

 

Sr. Responsável, 

As Provas Bimestrais do 1º 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.  

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 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 clicar no botão “Enviar tudo e terminar” para 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 
Leitura e 

Interpretação 
Gramática Matemática  

História e 

Geografia 
Ciências 

 

Conteúdo 

Leitura e 

Interpretação 
 Leitura e interpretação de texto narrativo e história em quadrinhos. 

 

 

Gramática 

 Substantivo próprio e substantivo comum;   

 Sinônimos e antônimos; 

 Tipos de frase: afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa e 

imperativa; 

 Sinais de pontuação: ponto final, exclamação e interrogação; 

 Pontuação de diálogo: dois-pontos e travessão; 

FUNDAÇÃO OSÓRIO                      
DIVISÃO DE ENSINO 

SEÇÃO TÉCNICA DE ENSINO 



 

Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

Sueli G. Gomes 
Chefe da Divisão de Ensino 

 Sílaba tônica: identificação da sílaba “mais forte”; 

 Acentuação: acento agudo e acento circunflexo; 

 Ortografia:  

 Sons do X (X com som de ch, z, s, ss, cs); 

 Palavras com R/RR; 

 Cedilha (Ç). 
  

Matemática 

 Números naturais até a 4ª ordem;  

 Antecessor e sucessor até a 4ª ordem;  

 Sequência numérica até a 4ª ordem;  

 Sistema de numeração decimal até a 4ª 

ordem; 

 Escrita por extenso até a 4ª ordem;  

 Adição sem e com reagrupamento (“vai 

um”);  

 Subtração sem e com reagrupamento 

(“pedir emprestado”);  

 Números pares e ímpares;  

 Dúzia e meia dúzia;  

 Medidas de comprimento. 
 

Ciências 

 Os animais vertebrados e invertebrados (características principais que os 

diferenciam); 

 Grupo dos animais vertebrados: mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis;  

 Animais invertebrados: terrestres e aquáticos;  

 Como os animais se locomovem;  

 Em que ambiente vivem (terrestres ou aquáticos);  

 Tipo de alimentação (carnívoros, herbívoros ou onívoros);  

 Como nascem os animais (vivíparos, ovíparos ou ovovivíparos). 
 

História e 

Geografia 

 As paisagens:  

 Reconhecer o que é paisagem;  

 Diferentes tipos de paisagem;  

 Transformações nas paisagens;  

 Paisagens naturais e culturais (transformadas pelo homem).  

 Espaço urbano e espaço rural (campo e cidade);  

 Trabalho:  

 Importância do trabalho;  

 Trabalho e profissões;  

 Trabalho no campo e trabalho na cidade.  
 


