
 

 

 

 

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2021 

 

Circular Nr.: 37/2021- Div. Ensino 

Assunto: Informes e Calendário da 2ª Prova Bimestral (PB) do 5º 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 

 Interpretação de texto, inclusive de reportagem; 

 Encontros Vocálicos – ditongo, tritongo e hiato; 

 Substantivos comum, próprio, simples e composto; 

 Tempos verbais – presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, 

pretérito mais que perfeito e futuro do presente. 
 

FUNDAÇÃO OSÓRIO                      
DIVISÃO DE ENSINO 

SEÇÃO TÉCNICA DE ENSINO 



 

Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

Sueli G. Gomes 
Chefe da Divisão de Ensino 

 

Matemática 

 Sistema decimal (leitura, operações, problemas, etc); 

 Retas, semirretas e segmentos de reta; 

 Múltiplos; 

 Gráficos; 

 Expressões; 

 Medidas de tempo (séculos, décadas, horas, meses, etc). 
  

Ciências 

 A água;  

 Localização da água no planeta;  

 Estados físicos da água e suas mudanças;  

 O ciclo da água e a importância;  

 Saneamento básico;  

 Caminho da água e do esgoto;  

 Desperdício da água. 
 

Geografia 

 Divisão regional do Brasil, características principais e seus estados;  

 Norte; 

 Nordeste; 

 Centro-oeste; 

 Sul; 

 Sudeste; 

 Relevo; 

 Clima; 

 Biomas. 
 

História 

 Primeiro Reinado: linha do tempo, família Real, principais acontecimentos; 

 Período Regencial: linha do tempo e principais acontecimentos; 

 Segundo Reinado: linha do tempo e principais acontecimentos. 

 


