
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E JUVENIL 

OUTONO, 2020. LONDRINA, 5 DE JUNHO. 

NOME: ____________________________________ TURMA: ____________ 

OS DISTRITOS DE LONDRINA 

 

1. Leia o mapa e responda. 

 

 

2. No mapa Distritos do 
Município de Londrina, quais 
distritos representam a zona rural 
no mapa?  

_____________________________ 

_____________________________  

_____________________________  

_____________________________ 

_____________________________  

_____________________________  

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________  

 

 

3. Qual é o nome da cidade que representa a zona urbana? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  



  

Distrito-sede  

É o distrito onde encontramos uma parte que é a zona rural e outra que é a 

zona urbana ou cidade do município. 

 Na cidade ou zona urbana estão a prefeitura, muitos hospitais, escolas, casas 

comerciais e outros serviços.  

Distritos administrativos  

Os distritos administrativos ficam na zona rural e têm uma pequena zona 

urbana. Na zona urbana do distrito há igrejas, escolas, casas comerciais, residências, 

etc.. Quem ajuda o prefeito a cuidar dos distritos são os administradores distritais.  

São distritos administrativos do município: 

- Warta; 

- Paiquerê;  

- Maravilha; 

- Irerê; 

- Guaravera; 

- Lerroville; 

- São Luiz.  

Você sabia que... 

• Em 1994 foi criado um novo distrito administrativo em Londrina, que recebeu o 

nome de Espírito Santo? 

• Em outubro de 1995 o distrito administrativo de Tamarana, após votação de sua 

população, optou por separar-se de Londrina, tornando-se um novo município do 

estado do Paraná?  

 



  

Leia toda atividade antes de resolvê-la. 

Observe o mapa distrital com atenção. 

Pinte a zona urbana ou cidade de nosso município.  

Agora preste atenção na numeração dos nomes abaixo e na lateral direita do mapa. 

 

1 - Warta  

 

2 – Distrito-sede 

 

3 – Espírito Santo 

 

4 – São Luís 

 

5 – Irerê  

 

6 – Maravilha        

 

                7 - Paiquerê                                    

                           

                   8 - Lerroville 

   

                 9 - Guaravera 

 

 

 

 

Pinte os distritos do mapa e complete a legenda de cada um deles, mas lembre-se os 
distritos não podem ter a mesma cor.  

 


