
                                            

 

 

 

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2022 

 

Circular Nº 89: /2022- Div. Ensino 

Assunto: Calendário e conteúdo da 3ª Prova Bimestral (PB) do 3º 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  

 Transportes terrestres, aquáticos e aéreos; 

 Campo e cidade:  Espaços rurais – chácaras, sítios e fazendas; 

 Espaços urbanos – ruas, bairros e quarteirões; 

 Diferentes paisagens; 

 Paisagens e condições de vida; 

 Atividades ligadas a terra: agricultura, pecuária, extração de recursos da 

natureza. 

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; 

 Substantivo coletivo; 

 Gênero do substantivo (masculino e feminino); 

 Ortografia: x/ch; 

 Flexão de número: plural e singular; 

 Grau do substantivo (aumentativo e diminutivo); 

 Ortografia: r/rr; 

 Adjetivos.        

 Estudar os conteúdos da gramática, os registros e as atividades do caderno de 

Português. 

Produção 

Textual 

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

quadrinhos. 

Matemática 

 Números naturais até a 4ª ordem (9.999), identificação e leitura; 

 Sistema de numeração decimal, unidade, dezena, centena e milhar; 

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

 Antecessor e sucessor até a 3ª ordem (999);  

 Escrita por extenso até a 4ªordem; 

 Adições simples e com reserva (vai um); 

 Subtrações simples e com recurso (pedir emprestado); 

 Problemas com adição e subtração; 

 Números ordinais até o 50; 

 Noções de multiplicação (tabuada do 2).  
 

Ciências 

 As plantas:  

 O ciclo de vida das plantas;  

 Os grupos de plantas: com sementes e sem sementes;  

 A reprodução das plantas;  

 Reprodução sem semente;  

 Reprodução com semente;  

 Polinização, noção básica, e agentes polinizadores;  

 Como as sementes se espalham;  

 Surgimento de uma nova planta;  

 As plantas produzem alimento;  

 Os deliciosos vegetais.  
 


