
                                             

 

 

 

Rio de Janeiro, 04 de NOVEMBRO de 2022 

 

Circular Nº 149: /2022- Div. Ensino 

Assunto: Calendário e conteúdo da 4ª Prova Bimestral (PB) do 5º 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  Matemática Geografia Ciências 

 

Conteúdo 

Língua 

Portuguesa  

 Interpretação de texto; 

 Classificação de sílaba tônica e regras de acentuação das palavras oxítonas e 

proparoxítonas; 

 Tempos verbais:  

 - Presente;  

- Pretérito perfeito;  

- Pretérito imperfeito;  

- Futuro do presente;  

- Pretérito mais que perfeito; 

 - Futuro do pretérito. 

 Classe gramatical: Adjetivo, artigo, pronome, substantivo comum e próprio; 

 Uso do am/ão, grafia das palavras estudadas em sala de aula. 

História  

 A Proclamação da República; 

 Da Monarquia à República; 

 Uma República para poucos; 

 O Brasil no início da República; 

 A chegada dos imigrantes; 

 A transformação das cidades. 

 

FUNDAÇÃO OSORIO                      
DIVISÃO DE ENSINO 

SEÇÃO TÉCNICA DE ENSINO 



 

Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

Sueli G. Gomes 
Chefe da Divisão de Ensino 

Matemática 

 Operações: adição, subtração, multiplicação e divisão dos números naturais; 

 Operações: adição, subtração, multiplicação das frações; 

 Problemas; 

 Polígonos/ Quadriláteros; 

 Circunferência (uso do compasso); 

 Ângulos (uso do transferidor); 

 Frações; 

 Porcentagem; 

 Decimais ( transformação, leitura e comparação); 

 Gráficos. 

Geografia 

 Hidrografia; 

 A importância dos rios fluminenses; 

 Atividades econômicas do Estado do RJ: 

- Turismo  

- Agricultura e pecuária 

- Indústrias 

 

Ciências 

 Alimentos e nutrientes; 

 Alimentação saudável; 

 Quantidade necessária de alimento; 

 Problemas ligados à alimentação; 

 A conservação dos alimentos. 

 


