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Instruções
Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os
professores as avaliem.
Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las.
Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem
precisar copiar os enunciados e figuras.

A caminho da Escola
Você já prestou atenção no trajeto para ir à escola?
Que tal conhecer um pouquinho da história da nossa escola?
O Instituto de Educação São Gonçalo, que se localiza na Rua Lopes de Oliveira nº 530,
nasceu no Bairro da Barra Funda e, des-de 1981, vem crescendo e se destacando como uma
das melhores opções em Educação Infantil e Ensino Fundamental nesse bairro.
O fato de nossa escola situar-se a uma quadra da estação de metrô Marechal Deodoro,
bem como do corredor de ônibus na Avenida General Olímpio da Silveira, favorece e facilita o
acesso de todos que nela querem ingressar.
Em nossa escola acreditamos que viver e conviver em so--ciedade requer envolvimento,
participação e compromisso.
“A ideia de abrir uma escola surgiu da Dona Anadyr, sua fundadora.”
O nome do Colégio trata-se de uma homenagem ao município de nascimento dos seus
diretores: SÃO GONÇALO – Rio de Janeiro”- RJ.

Agora responda:

1) Qual o Bairro onde fica o nosso Colégio?

2) Quantas vezes por semana você percorre esse trajeto para ir à escola?

3) Quanto tempo você leva para chegar até a escola?

4) Escreva 4 (quatro) Pontos de referência que você observa nesse
percurso.

5) O que mais chama sua Atenção?

6) Desenhe o trajeto de sua casa até o Instituto de Educação São Gonçalo.

