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Atividade de História – Data comemorativa
São Gonçalo
São Gonçalo foi fundado em 6 de abril de 1579 pelo colonizador Gonçalo Gonçalves. Seu
desmembramento, iniciado no final do século XVI, foi efetuado pelos jesuítas, que instalaram uma
fazenda na zona conhecida como Colubandê no começo do século XVII, às margens da atual
rodovia RJ-104.
São Gonçalo é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, Região Sudeste do país.
Localiza-se na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, estando situado a 22 km da capital
fluminense.
Por volta do ano 1000, os índios tapuias que habitavam a região atualmente ocupada pelo
município foram expulsos para o interior do continente devido à chegada de
povos tupis procedentes da Amazônia.
Em 10 de maio de 1819, suspendeu-se sua condição de freguesia, tornando-se distrito da Vila de
Niterói.
No governo de Joaquim Lavoura, o município teve sua grande arrancada para a urbanização,
com calçamento das principais vias, ligando Niterói a Alcântara, passando pelo importante
bairro Parada 40. Lavoura, como é mais conhecido, governou São Gonçalo por três vezes (de 31
de janeiro de 1955 a 20 de janeiro de 1959, de 31 de janeiro de 1963 a 30 de janeiro de 1967 e
de 31 de janeiro de 1973 a 12 de agosto de 1975).
São Gonçalo possui um Ceasa, mas conhecido como Ceasa do Colubandê, é uma das principais
fontes de compras da cidade, como atacado e hortifrúti. Fica apenas depois do bairro
do Alcântara, principal lugar de compras de São Gonçalo.
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1) Marque X na resposta certa.
a) O colonizador de São Gonçalo foi...
( ) Luís Nanci
( ) Gonçalo Gonçalves
( ) Marcelo Crivela
b) São Gonçalo localiza-se na região...
( ) Metropolitana
( ) Centro-oeste
( ) Fluminense
2) Complete.
São __________________ é um __________________ brasileiro do estado do
______________________ estando situado a 22 km da capital _________________.
Em 10 de maio de __________ tornou-se distrito da vila de ____________________.
3) Procure o dicionário as palavras abaixo.
Colonização ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Desmembramento ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
4) Responda.
a) Em que governo o município de São Gonçalo teve sua grande arrancada para a
urbanização?
R= ______________________________________________________________
_________________________________________________________________
b) Em que dia, mês e ano foi fundado São Gonçalo?
R= _______________________________________________________________

Saudades!!!

