
 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2021 

 

Circular Nr.: 86/2021- Div. Ensino 

Assunto: Informes e Calendário da 3ª Prova Bimestral (PB) do 4º 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 História Matemática  Geografia Ciências 

 

 

Conteúdo 

Português 

 Leitura e interpretação de texto 

 Uso do mas x mais 

 Tempos verbais (Presente, Futuro, Pretérito Perfeito e Pretérito Imperfeito) 

 Pronome pessoal do caso reto 

 Pronome de tratamento 
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Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

Sueli G. Gomes 
Chefe da Divisão de Ensino 

 Pronome oblíquo 

 Uso dos porquês 

 Revisão das classes gramaticais estudadas (substantivo, verbo, adjetivo, artigo e 

pronome) 

 Livro de Gramática 

 Atividades postadas no AVA 
 

 

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) 

 Medida de massa 

 Cálculos e problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação (toda 

tabuada, x10, x100, x 1000 e outras dezenas terminadas em 0 e 

multiplicação por 2 algarismos) e divisão 

 Atividades do livro, do Matific e postadas no AVA  
  

Ciências 

 Sistema solar 

 Movimentos da Terra 

 Movimentos da Lua 

 Relógio de sol 

 Calendários 

 Localização no espaço (pontos cardeais/ bússola) 

 Novos planetas descobertos (exoplanetas) 

 Livrode Ciências – p. 8 a 12/15 a 17 

 Atividades e vídeos postadas no AVA 
 

Geografia 

 Mapa das zonas da cidade 

 Limites 

 Zona central, sul, norte e oeste (características, modificações, bairros,locais 

conhecidos)  

 Atividades e Power Points postadas no AVA 
 

História 

 Produção de açúcar e escravidão (tráfico, rotina, trabalho, quilombo, carta 

de alforria) 

 Livro: unidade 4 págs.50 até 61 

Conteúdos, atividades e vídeos postados no AVA 
 


