
                                            

 

 

 

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2022 

 

Circular Nº 48: /2022- Div. Ensino 

Assunto: Calendário e conteúdo da 2ª Prova Bimestral (PB) do 3º ano do Ensino Fundamental 

 

Sr. Responsável, 

As Provas Bimestrais do 2º bimestre serão realizadas no período de 22/06/2022 a 28/06/2022 no 

horário das 7h às 9h 30min. 

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

 

Calendário 

2º Bimestre 

Data 22/06 23/06 24/06 27/06 28/06 

Disciplina 
História e 

Geografia 

Língua 

Portuguesa 

Produção 

Textual 
 Matemática  Ciências 

 

Conteúdo 

Matemática 

 Números naturais até 999; 

 Quadro valor de lugar (Q.V.L); 

 Antecessor e sucessor até 999; 

 Escrita por extenso até 999; 

 Adições simples e com reserva (vai um); 

 Subtrações simples e com recurso (pedir emprestado); 

 Problemas com adição e subtração; 

 Polígonos (triângulos e quadriláteros); 

 Medidas de comprimento; 

 Medidas de tempo (relógio analógico e digital). 

FUNDAÇÃO OSORIO                      
DIVISÃO DE ENSINO 

SEÇÃO TÉCNICA DE ENSINO 



 

Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

Sueli G. Gomes 
Chefe da Divisão de Ensino 

Língua 

Portuguesa 

 Leitura e interpretação de texto; 

 Sinônimos e antônimos das palavras; 

 Identificação da sílaba tônica; 

 Acento agudo e acento circunflexo; 

 Separação de sílabas; 

 Tipos de frase: declarativa, interrogativa e exclamativa; 

 Substantivo comum e substantivo próprio; 

 Singular e plural. 

Produção 

Textual 
 Produção de texto narrativo. 

História e 

Geografia  

   Bairros; 

 Os bairros têm história; 

 Os bairros se transformam; 

 Diferentes tipos de bairro: residencial, comercial e industrial. 

Ciências 

 Características: ambiente em que vivem (terrestre ou aquáticos); como se 

alimentam (herbívoro, carnívoro ou onívoro) e como se locomovem (andam, 

rastejam, pulam ou voam); 

 Animais vertebrados; 

 O corpo dos animais vertebrados; 

 Os grupos de animais vertebrados: Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e 

Mamíferos. Suas características e diferenças entre si. 


