
                                             

 

 

 

Rio de Janeiro, 04 de NOVEMBRO de 2022 

 

Circular Nº 145: /2022- Div. Ensino 

Assunto: Calendário e conteúdo da 4ª Prova Bimestral (PB) do 1º ano do Ensino Fundamental 

 

Sr. Responsável, 

As Provas Bimestrais do 4º bimestre serão realizadas no período de 18/11/2022 a 24/11/2022 no 

horário das 7h às 9h 30min. 

Informamos que o aluno que não realizar a 1ª chamada deverá solicitar a 2ª chamada até dois dias 

após a data da PB que o aluno faltou, através do requerimento fornecido pela Secretaria Escolar. 

Abaixo, segue o calendário e o conteúdo que será avaliado em cada disciplina. 

 

Calendário 

3º Bimestre 

Data 18/11 21/11 22/11 23/11 24/11 

Disciplina 
Língua 

Portuguesa 

História e 

Geografia 
Matemática 

Produção 

Textual 
Ciências 

 

Conteúdo 

Língua 

Portuguesa  

 Leitura de pequeno texto; 

 Leitura e escrita de frases e de palavras envolvendo todos os fonemas 

trabalhados; 

 Sinais de pontuação. 

História e 

Geografia 

 Períodos do dia; 

 Estações do ano; 

 Variações de temperatura e vestimentas utilizadas em cada uma delas; 

 Passagem do tempo: os dias e as noites; 

 Profissionais do dia e da noite. 

Matemática 

 Numerais até 99; 

 Número/quantidade; 

 Antecessor/sucessor; 

 Associação do numeral a sua escrita por extenso; 

 Gráfico (leitura de informações); 

 Adição e subtração com dezenas e unidades até 99; 

 Situação- problema envolvendo adição e subtração; 

FUNDAÇÃO OSORIO                      
DIVISÃO DE ENSINO 

SEÇÃO TÉCNICA DE ENSINO 



 

Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

Sueli G. Gomes 
Chefe da Divisão de Ensino 

 Dezena; 

 Números pares e ímpares; 

 Calendário; 

 Sistema monetário (caro/barato; cédulas e moedas). 

Produção 

Textual  

 Leitura e escrita de frases e de palavras envolvendo todos os fonemas 

trabalhados; 

 Produção de pequeno texto a partir de figuras. 

Ciências 

 Animais; 

 Nascimento dos animais (ovos/corpo da mãe); 

 Animais aquáticos e terrestres; 

 Cobertura do corpo dos animais (pelos, penas e escamas); 

 Diversidade dos animais; 

 Preservação dos animais; 

 Cuidados com os animais. 


