
 

 

 

 

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021 

 

Circular Nr.: 13/2021- Div. Ensino 

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

 

Sr. Responsável, 

As Provas Bimestrais do 1º bimestre serão realizadas no período de 26/04/2021 a 30/04/2021.  

Elas ocorrerão através da plataforma da Escola, por meio da ferramenta Google Forms.  

A PB de Língua Portuguesa será através do Google Meet, iniciando às 8h para todos os alunos, 

impreterivelmente. A "folha" a ser utilizada nessa avaliação estará disponível no dia anterior, na 

disciplina Português (ícone Avaliações). Os responsáveis que não conseguirem imprimi-la poderão 

copiar a atividade para que o aluno a realize no momento do meeting. A avaliação será orientada pela 

professora e após a efetivação da mesma, os responsáveis deverão digitalizar a prova (por foto ou 

scanner) e enviar para o e-mail da professora até às 12h. 

Para acessar os links das provas de Matemática, Hist./Geog e Ciências, vá até a plataforma AVA 

(https://fovirtual.fosorio.g12.br/), procure a disciplina na qual será feita a prova no respectivo dia e, 

dentro da disciplina, no tópico “Avaliação” busque o link da prova. 

Abaixo, disponibilizamos para os responsáveis que não têm familiaridade com a ferramenta Google 

Forms, a URL de um tutorial sobre como responder às questões: 

 

 https://www.loom.com/share/60c35fbb1e1341dfb61dc8a0b2a6ae5e 

 

As Provas Bimestrais estarão disponíveis no horário das 8h às 12h. Assim que o aluno concluir a 

avaliação, deverá 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 26/04 27/04 28/04 29/04 30/04 

8h às 12h (Impreterivelmente) 

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

Geografia 
Ciências 

 

 

FUNDAÇÃO OSÓRIO                      
DIVISÃO DE ENSINO 

SEÇÃO TÉCNICA DE ENSINO 

https://www.loom.com/share/60c35fbb1e1341dfb61dc8a0b2a6ae5e


Conteúdo 

 

Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

Sueli G. Gomes 
Chefe da Divisão de Ensino 

Português 

 Alfabeto: vogais, consoantes, encontros vocálicos;  

 Fonemas: m, n, l, c;  

 Construção de palavras;  

 Leitura oral de palavras.  

 

Matemática 

 Sequência numérica até 9; 

 Longo, curto, em cima, embaixo, dentro fora...; 

 Figuras geométricas; 

 Sólidos geométricos; 

 Cálculos e situações problemas de adição e de subtração (+ e -); 

 Relação número X quantidade. 

Ciências 

 Hábitos de higiene; 

 Alimentação saudável; 

 Regiões do corpo; 

 Os sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar; 

 Órgãos dos sentidos; 

 Seres vivos e seres que não tem vida. 

História e 

Geografia 

 Meu lugar no mundo (identidade);  

 Nome e sobrenome;  

 Família;  

 Moradia (residência, cômodos e materiais das moradias);  

 Fases da vida.  


