
                                          

 

 

 

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2022 

 

Circular Nº 91: /2022- Div. Ensino 

Assunto: Calendário e conteúdo da 3ª Prova Bimestral (PB) do 5º 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 Geografia  
Língua 

Portuguesa 
História Matemática Ciências 

 

Conteúdo 

Geografia 

 Estado RJ; 

  Capital Rio de Janeiro; 

  Povoamento e crescimento da população; 

  Relevo do RJ; 

  Clima e vegetação do RJ. 

Língua 

Portuguesa 

 Interpretação de texto; 

 Sinônimos; 

 Classificação de sílaba tônica; 

 Tempos verbais: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do 

presente, pretérito mais que perfeito; 

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

 Uso do mais e mas; uso do am/ão, uso traz, trás e atrás. 

História 

 A cultura do café; 

 Café e modernidade; 

  A sociedade se mobiliza pela abolição; 

  A difícil vida dos ex-escravizados; 

  A cultura-afro brasileira. 

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; 

 Problemas; 

 Planificação dos sólidos geométricos; 

 Múltiplos; 

 Divisibilidade; 

 Frações: leitura, representação, comparação , tipos (própria, imprópria, 

aparente, decimal); 

 Tangram; 

 Gráficos; 

 Tabuadas. 

Ciências 

 Para onde vai o lixo; 

  Reciclagem e 6 Rs; 

  Sistema digestório; 

  Sistema circulatório; 

  Integração entre os sistemas. 


