
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E JUVENIL 

OUTONO, 2020. LONDRINA, 30 DE JUNHO. 

NOME: ____________________________________ TURMA: ____________ 

HISTÓRIA 

 

O Patrimônio Três Bocas muda de nome: nasce Londrina 

 

 Com a abertura da estrada e a chegada dos pioneiros, o Patrimônio Três Bocas 
crescia. Em 1932, o Patrimônio Três Bocas passou a ser chamado de Patrimônio 
Londrina, por sugestão de João Sampaio, um dos diretores e organizadores da 
Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP).  

 Londrina é uma palavra que pode ter dois significados: 

1. O significado que indica “diminuição de tamanho”, assim, Londrina significa 
“Pequena Londres”. 

2. O significado que indica “origem de um lugar”, que quer dizer “Filha de 
Londres”. 

Muitos estudiosos da Língua Portuguesa consideram que a melhor opção de 
interpretação da palavra Londrina é “Filha de Londres”. 

O Patrimônio Londrina, distrito do município de Jataizinho, cresceu rápido. 
Assim, no dia 3 de dezembro de 1934, foi criado o município de Londrina. Logo depois, 
no dia 10 de dezembro de 1934, foi instalado o município e empossado o primeiro 
prefeito – Joaquim Vicente de Castro.  

 

b) Há quantos anos o Patrimônio Londrina deixou de ser distrito do município 
de Jataizinho e passou a ser município?  

________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
  

a) E pra você, qual é a melhor interpretação para a palavra Londrina? 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 



  

c) Escreva: 

 

- O nome do primeiro prefeito de Londrina. 

________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

 

- A data da posse do primeiro prefeito. 

________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

 

- A data da criação do município. 

________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

 

- A data da instalação do município. 

________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

 

 d) Leia as frases com atenção e substitua o espaço em branco por uma das 
alternativas do quadro abaixo. 

 

1. A Companhia de Terras Norte do Paraná enviou um grupo de homens ao 
Norte do Paraná chefiado por ____________________________________  

____________________________________________________________ . 

 

 

George Craigh Smith – Patrimônio Três Bocas – 21 de agosto de 1929 



  

2. ___________________________________________________________ é 
a data de fundação de Londrina.  

 

3. As terras da Companhia de Terras Norte do Paraná iniciavam-se no _______  

__________________________________________________________ . 


