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A região onde está situado o município era primitivamente habitada por índios
tamoios que foram surpreendidos pelos primeiros conquistadores, portugueses e
franceses. 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.
Em 22 de setembro de 1890, o Distrito de São Gonçalo é emancipado
politicamente e desmembrado de Niterói, através do decreto estadual nº 124. Em 1892, o
decreto nº 1, de 8 de maio, suprime o município de São Gonçalo, reincorporando-o a
Niterói pelo breve período de sete meses, sendo restaurado pelo decreto nº 34, de 7 de
dezembro do mesmo ano. Em 1922, o decreto 1797 concede-lhe novamente foros de
cidade, revogada no em 1923, fazendo a cidade baixar à categoria de vila. Finalmente, em
1929, a Lei nº 2335, de 27 de dezembro, concede a categoria de cidade a todos as sedes
do município.
São Gonçalo tem duas datas comemorativas: a primeira é o aniversário da
emancipação do município, que é comemorado no dia 22 de setembro, quando é realizado
anualmente, o desfile cívico que acontece no Centro; o segundo é o dia 10 de janeiro, o
dia em homenagem ao padroeiro do município, São Gonçalo de Amarante, na Igreja
Matriz.

Fonte: servicos.pmsg.rj.gov.br/historia.

1- Quem foram os primeiros habitantes da região de São Gonçalo?

R: Os índios Tamoios.

2- São Gonçalo pertencia a qual município?
R: Niterói.

3- Você gosta de morar no nosso município? Justifique. Resposta pessoal
R:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4- O nosso município possui muitos bairros. Você conhece alguns? Liste-os a seguir:
Resposta pessoal

R:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5- Desenhe no espaço a seguir o que você mais gosta de fazer em São Gonçalo. Resposta
pessoal

Ciente:___________________________________________________________________

