
 

 

 

 

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2021 

 

Circular Nr.: 36/2021- Div. Ensino 

Assunto: Informes e Calendário da 2ª Prova Bimestral (PB) do 4º 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 Português História Matemática  Geografia Ciências 

 

Conteúdo 

Português 

 Leitura e interpretação de texto; 

 Características principais dos gêneros textuais: romance de aventura, 

relato de viagem e conto;  

 Pontuação; 

 Substantivo coletivo; 

 Artigo definido e indefinido; 

 Tipos de frases; 

 Sílaba tônica e classificação; 

FUNDAÇÃO OSÓRIO                      
DIVISÃO DE ENSINO 

SEÇÃO TÉCNICA DE ENSINO 



 

Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

Sueli G. Gomes 
Chefe da Divisão de Ensino 

 Acento agudo e circunflexo; 

 Gênero do substantivo. 
 

 

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);  

 Arredondamentos;  

 Cálculos e problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação (toda 

tabuada e x10, x100 e x 1000) e divisão. 
  

Ciências 
 Biomas: Pantanal, Pampa e Caatinga; 

 Localização dos 6 biomas brasileiros. 
 

Geografia 

 Governo do Município;  

 Eleição e direito ao voto;  

 Serviços públicos, taxas e impostos;  

 Cidadania. 
 

História 

 Colonização portuguesa;  

 Capitanias Hereditárias;  

 Administração portuguesa;  

 Fundação da Cidade do Rio de Janeiro;  

 Mudança da Cidade para o Morro do Castelo. 
 


