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Gabarito/Atividade de História
*Leia.
São Gonçalo foi fundado em 6 de abril de 1579 pelo colonizador Gonçalo Gonçalves. Seu
desmembramento, iniciado no final do séc. XVI, foi efetuado pelos jesuítas, que instalaram
uma fazenda na zona conhecida como Colubandê. Mas em 22 de setembro de 1890, ele é
emancipado.
São Gonçalo faz limite com os municípios de Itaboraí, Maricá e Niterói. O atual prefeito do
município é José Luiz Nanci.
O município oferece atrações para visitação, como shoppings, Praia das Pedrinhas, Alto
da Gaia, entre outros.
Texto retirado da internet.
1- Quantos anos fará o nosso município?
R. Ele fará 130 anos.
2- Quem é o atual prefeito de São Gonçalo e onde ele exerce suas atividades?
R. José Luiz Nanci.
3- Observe o mapa a seguir.

*Volte na questão anterior e pinte somente os municípios que fazem limites com o
município de SG. R. Itaboraí, Niterói e Maricá.
4- O mapa abaixo representa os distritos de SG. Veja:

*Consulte o dicionário e escreva o significado da palavra:
Distrito - divisão administrativa de município ou cidade, que pode compreender um ou
mais bairros.
5- O nosso município conta com o brasão e a bandeira como símbolos oficiais. Veja:



Que formas geométricas formam a bandeira desse município?

R. Retângulo e triângulos.
6- Pesquise e escreva o significado das imagens que formam o brasão do município de
SG.
R. Escudo, tipo português, dividido em Campo de Goles (vermelho), apresentando um cocar sobre
duas flechas em aspa; uma estrela de cinco pontas e o esboço do mapa do Estado do Rio de
Janeiro, tudo em ouro. Campo em Blau (azul), com a roda dentada (engrenagem) de ouro
sobrepondo seis galpões de fábricas com duas chaminés nas extremidades, tudo em prata. Campo
de Sinople (verde), há um rio ondulado em prata; sobre o rio, no centro, um monte encimado por
um cruzeiro, tudo em ouro.

Acima do escudo, está a Coroa Mural (ou muralha) de prata, com cinco torres (cuja figura é
símbolo de município em todo o Brasil). Abaixo do escudo, está o Listel de Goles, com a divisa
"São Gonçalo" e as datas "1646" na destra (direita) e "1890" na sinistra (esquerda) tudo em sable
(preto). Sobre o suporte da direita há um ramo de café frutificado e, no suporte da esquerda, está a
cana-de-açúcar, tudo nas próprias cores.

Ciente: _____________________________________

