
 

 

 

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021 

 

Circular Nr.: 17/2021- Div. Ensino 

Assunto: Informes e Calendário da 1ª Prova Bimestral (PB) do 5º 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.  

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 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 História Matemática  Geografia Ciências 

 

Conteúdo 

Português 

 Verbos: tempos verbais – presente, pretérito perfeito, futuro do presente e 

pretérito imperfeito do indicativo;   

 Conjugações: 1ª, 2ª e 3ª conjugações; 

 Classe gramatical: substantivo, adjetivo, artigo, verbo; 

 Interpretação de texto; 

 Os alunos deverão estudar pelo material postado na plataforma AVA; 

 Livro de Gramática página 300 até a página 306.  

FUNDAÇÃO OSÓRIO                      
DIVISÃO DE ENSINO 

SEÇÃO TÉCNICA DE ENSINO 

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


 

 

Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

Sueli G. Gomes 
Chefe da Divisão de Ensino 

 

História 

 Descobrimento do Brasil;  

 Engenhos de açúcar;  

 Entradas e Bandeiras;  

 Relação Brasil – Portugal – Inglaterra;  

 Família Real no Brasil;  

 Independência do Brasil;  

 Constituição.  
  

Matemática 

 Sistema de numeração decimal (leitura, valores absoluto e relativo, sucessor e 

antecessor, ordens, classes, arredondamento etc.); 

 Numeração romana; 

 Operações: adição, subtração, multiplicação e divisão; 

 Problemas; 

 Sólidos geométricos (reconhecimento, planificação, arestas, vértices e faces); 

 Possibilidades 
  

Geografia 

 Mapas (Mundo, América do Sul, Brasil); 

 Oceanos e Continentes;  

 Fronteira e território;  

 Estados e Capitais do Brasil;  

 País, nação e território;  

 Diversidade cultural brasileira;  

 Indígenas;  

 Globalização. 
 

Ciências 

 A composição e propriedades do ar;  

 O ar e a respiração;  

 Fotossíntese;  

 Ventos;  

 Efeito estufa;  

 Camada de ozônio;  

 Aquecimento global;  

 Danos à camada de ozônio;  

 Cuidando do ar. 


