
 

 

 

 

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2022 

 

Circular Nº21: /2022- Div. Ensino 

Assunto: Calendário e conteúdo da 1ª Prova Bimestral (PB) do 3º ano do Ensino Fundamental 

 

Sr. Responsável, 

As Provas Bimestrais do 1º bimestre serão realizadas no período de 11/04/2022 a 19/04/2022 no horário 

das 7h às 9h 30min. 

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

 

Calendário 

1º Bimestre 

Data 11/04 12/04 13/04 18/04 19/04 

Disciplina Matemática 
Língua 

Portuguesa 

Produção 

Textual 

 História e 

Geografia 
Ciências 

 

Conteúdo 

Matemática 

 Números naturais até 999; 

 Quadro valor de lugar (Q.V.L)  

 Representação de números naturais até 999 com “material dourado” ; 

 Antecessor e sucessor até 999; 

 Sequência numérica até 999;  

 Ordem crescente e decrescente até 999;  

 Escrita por extenso até 999;  

 Adições simples e com reserva (vai um);  

 Termos da adição (nomenclatura); 

 Subtrações simples e com recurso (pedir emprestado); 

 Problemas com adição e subtração. 

Língua 

Portuguesa 

 Leitura e interpretação de texto; 

 Alfabeto: vogais e consoantes; 

 Letras maiúsculas e minúsculas; 

 Ordem alfabética até a 2ª letra; 

 Separação de sílabas e classificação (monossílaba, dissílaba, trissílaba e 

polissílaba); 

 Encontro vocálico: identificação na palavra. 

FUNDAÇÃO OSÓRIO                      
DIVISÃO DE ENSINO 

SEÇÃO TÉCNICA DE ENSINO 



 

Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

Sueli G. Gomes 
Chefe da Divisão de Ensino 

Produção 

Textual 

 Produção de texto narrativo, por meio da observação e registro de história em 

quadrinhos. 

História e 

Geografia  

 Moradia; 

 Tipos de moradia: palafita, oca, iglu, pau a pique, alvenaria, edifício e tenda 

(barraca); 

 Moradia do presente e do passado (casa de taipa e sobrado); 

 Moradores da cidade; 

 Convívio em grupo; 

 Diferentes grupos sociais; 

 Direitos das crianças; 

 Respeito às diferenças.  

Ciências 

Os animais:  

 Ambiente em que vivem (Terrestres ou Aquáticos);  

 Como se locomovem? (Andando voando, pulando ou rastejando);  

 Como se alimentam? (Classificar em herbívoro, onívoro ou carnívoro);  

 Domésticos e silvestres;  

 Vertebrados e invertebrados. 


