
                                             

 

 

 

Rio de Janeiro, 04 de NOVEMBRO de 2022 

 

Circular Nº 146: /2022- Div. Ensino 

Assunto: Calendário e conteúdo da 4ª Prova Bimestral (PB) do 2º 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 e Interpretação de Texto; 

 Contos de fada; 

 Diálogo (travessão e dois pontos); 

 Grau do substantivo (aumentativo e diminutivo); 

 Ações; 

 Ortografia (uso do til, s com som de z, s/ss). 

História e 

Geografia 

 Caminhos diferentes;  

 A comunidade em que vivemos / A saúde na comunidade; 

 A comunicação no dia a dia / Meios de comunicação individuais e coletivos / 

A internet e a comunicação/ Cuidados na internet; 

 Diferentes modos de vida; 

 Os diferentes locais que conhecemos / Impactos ambientais na cidade . 

Matemática 

 Sistema de numeração decimal até 999: 

-Escrita por extenso 

-Representação como material dourado 

-Decomposição em ordens e unidades 

-Antecessor e sucessor 

            -Par e ímpar 

            -Ordem crescente e decrescente. 

FUNDAÇÃO OSORIO                      
DIVISÃO DE ENSINO 

SEÇÃO TÉCNICA DE ENSINO 



 

Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

Sueli G. Gomes 
Chefe da Divisão de Ensino 

 Tabelas e gráficos; 

 Medidas de comprimento, capacidade e massa; 

 Adição de parcelas iguais; 

 Dobro e triplo; 

 Tabuada do 2 e do 3; 

 Problemas. 

Produção 

Textual  
 Produção de texto narrativo, por meio da observação e registro de uma imagem. 

Ciências 

 Tipos de materiais; 

 Características dos materiais: rígido, flexível, transparente, opaco, permeável e 

impermeável; 

 Prevenção de acidentes domésticos. 


