
                                             

 

 

 

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2022 

 

Circular Nº 88: /2022- Div. Ensino 

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

 

Sr. Responsável, 

As Provas Bimestrais do 3º bimestre serão realizadas no período de 12/09/2022 a 16/09/2022 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 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 

Disciplina 
História e 

Geografia  

Língua 

Portuguesa 

Produção 

Textual 
Matemática Ciências 

 

Conteúdo 

História e 

Geografia 

 Tempo: antes, durante e depois; 

 Fatos da vida cotidiana; 

 Escola do passado e presente; 

 Memória escolar; 

 Bairro da escola; 

 Ruas de hoje e antigamente; 

 Tipos de trabalho; 

 Elementos Naturais e culturais. 

Língua 

Portuguesa 

 Leitura e Interpretação de Texto; 

 Fábula; 

 Cantiga; 

 Número do substantivo (plural); 

 Sinônimo; 

 Gênero do Substantivo; 

 Característica (adjetivo); 

 Ortografia (letras l/u , f/v,  t/d, p/b). 

FUNDAÇÃO OSORIO                      
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. 

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. 

 Tabelas e gráficos; 

 Medidas de comprimento; 

 Subtração com reserva até a dezena (“pedir emprestado”); 

 Subtração simples com centena e dezena; 

 Adição simples com centena e dezena; 

 Adição com recurso até a dezena (“sobe um”); 

 Problemas. 

Ciências 

 Necessidades das plantas; 

 Ambientes das plantas (terrestre e aquático); 

 Partes da planta e suas funções; 

 Plantas nativas; 

 Ciclo da vida das plantas; 

 Plantas venenosas; 

 Utilização das plantas; 

 Plantas ameaçadas de extinção. 


