
 

 

 

 

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2021 

 

Circular Nr.: 83/2021- Div. Ensino 

Assunto: Informes e Calendário da 3ª Prova Bimestral (PB) do 1º ano do Ensino Fundamental 

 

Sr. Responsável, 

As 3
as 

Provas Bimestrais serão realizadas no período de 22/09/2021 a 28/09/2021. Ocorrerão através 

da plataforma da Escola, por meio da ferramenta “Questionário”. 

Para localizar as avaliações, acesse a plataforma AVA (https://fovirtual.fosorio.g12.br/), procure a 

disciplina da prova do respectivo dia e, dentro da disciplina, no tópico “Avaliação” busque a prova.  

As Provas Bimestrais estarão disponíveis no horário das 8h às 12h. Após iniciada, o aluno terá duas 

horas para sua realização. 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 finalizar 

o processo. 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 

3º Bimestre 

Data 22/09 23/09 24/09 27/09 28/09 

8h às 12h (Impreterivelmente) 

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

Geografia 
Ciências 

 

Conteúdo 

Português 

 Escrita e leitura de frases; 

 Frases geradoras e palavras-chave; 

 Interpretação de texto; 

 Ponto final, exclamação e interrogação; 

 Separação de sílabas. 

Fonemas:m, n, l, c, b, t, p – dificuldades  ce/ci,  h inicial 

d, s, v, g, j, f – dificuldades nh/lh/ch, ss, ge/gi 

FUNDAÇÃO OSÓRIO                      
DIVISÃO DE ENSINO 

SEÇÃO TÉCNICA DE ENSINO 

https://fovirtual.fosorio.g12.br/


 

Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

Sueli G. Gomes 
Chefe da Divisão de Ensino 

 

Matemática 

 Ordem crescente e decrescente 

 Dezenas exatas até 90 

 Medidas de tempo 

 Composição e decomposição de numerais 

 Numerais cardinais e ordinais 

 Situações problema envolvendo soma e de subtração com dezena 

 Cálculos envolvendo soma e de subtração com dezena 

 Sistema de numeração até 99 (material dourado) 

 Par e ímpar 

Ciências 

 Tempo 

 Rotina manhã/tarde/noite 

 O dia a dia na escola e em casa 

 O dia – o que tem no dia 

 A noite – o que tem na noite 

 Seres diurnos e noturnos 

 Jeitos de brincar 

 Objetos e brinquedos e seus diferentes materiais 

 Direito de brincar 

História e 

Geografia 

 Ciclos naturais e a vida cotidiana – dia e noite. 

 Meios de Comunicação. 

 Formas de representação social e espacial: os jogos e brincadeiras como 

forma de interação social e espacial - jogos e brincadeiras passado e presente. 

 Folclore, brinquedos e brincadeiras. 

 


