
5º ano- Atividades - 7ª semana 

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA / HISTÓRIA 

CRISTAL-32 ANOS DE HISTÓRIA 

Cristal é um Município que conta com uma história recente. 

Surgiu dentro da área da "Estância do Cristal", propriedade histórica 

da família Bento Gonçalves da Silva, o herói Farroupilha que viveu 

nesta época durante 40 anos. 

Em seguida houve a construção do templo da comunidade 

Evangélica Luterana e da Igreja Católica. Cristal tem sua constituição 

étnica formada por 70% de alemães, 25% de Portugueses, 2% de 

poloneses, 1% de italianos e 2% de negros. 

O trabalho para a conquista da emancipação teve um caráter 

unitário e popular desde o seu início. Realizando seu plebiscito em 20 

de dezembro de 1987, e sob a Lei n. 8583 de 29 de abril de 1988, é 

criado oficialmente o Município de Cristal. 

 

Localização: 

O Município de Cristal está localizado na Zona Centro-Sul do 
Estado do Rio Grande do Sul (RS), região da Depressão Central, 
cortada pela BR 116 no Km 426, às margens do Rio Camaquã. Nosso 
Município encontra-se na rota do Mercosul, exatamente a meio 
caminho da Capital e do Porto de Rio Grande. 

Área: 

Possui uma área total de 655 Km2, assim dividida: 652,34 

Km2 área rural e 2,66 Km2 área urbana 

População: 

Cristal tem uma população estimada em 7.280 habitantes 

(conforme fonte de informação IBGE). 

Relevo: 

Possui relevo plano, ondulado, acidentado e litorâneo. 

Solo: 

No solo temos rochas graníticas com teores elevados de areia 

grossa de textura grosseira, e área com cristais de rocha, de onde 

se origina seu nome. 

Vegetação: 

É representada pela floresta subtropical, com grande variedade de 

vegetais, apresentando matas, arbustos, campos limpos, nas partes 

altas há campos sujos e nas partes planas, predominando o angico, 

motivo pela qual em suas áreas é produzido o melhor mel, com 

grande teor medicinal. 

Clima: 

O clima é subtropical. 

Hidrografia: 

É formado pelo Rio Camaquã, Arroio Sutil, Arroio Evaristo, Arroio do 

Salso e Sapato. 

Distritos: 

1º Distrito - Sede perímetro urbano do município; 

2º Distrito - área emancipada do município de Camaquã (Cordeiro, 

Palanque, Corticeira, Banhado do Gordo e Capão Alto); 

3º Distrito - área emancipada do município de São Lourenço do Sul 

(Passo do Mendonça, Cancela, Colônia Nova, Evaristo, TANAC, 

Capão da Cinza e Bela Vista); 

4º Distrito - área emancipada do município de Canguçu (Alto Alegre, 

São Geraldo, Butiá, Paraíso, Sapato e Bom Será). 

Agricultura e Pecuária: 

A produção agrícola das pequenas propriedades é a base da 

economia do município, além das propriedades de grande extensão. 



Cultiva-se grãos, entre eles estão o arroz irrigado, o milho, a soja e o 

feijão, além da batata inglesa, do fumo e da laranja. Na pecuária, o 

município conta com rebanhos de bovinos de corte e leite, ovinos, 

suínos e aves. 

PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO 

Praça os Pioneiros 

A Praça Os Pioneiros localiza-se no coração do Cristal. Um lindo 

lugar para um chimarrão no fim de tarde ou mesmo para se jogar no 

gramado e relaxar. Também são realizados os eventos públicos e 

comemorações do município. 

Parque Bento Gonçalves da Silva 

O Parque Histórico General Bento Gonçalves foi criado através do 

Decreto Nº 21.624, em 28 de janeiro de 1972. Está localizado na 

antiga Sesmaria do Cristal, originada por uma doação de terras feita 

por D. João VI ao alferes Joaquim Gonçalves da Silva, pai do líder 

farroupilha Bento Gonçalves. Além do conteúdo histórico, o P H G B, 

possui uma riqueza natural, sendo o cenário de várias espécies de 

ervas e árvores nativas e uma variedade de aves e outros animais, 

que escolheram este lugar histórico, como habitat natural. 

Balneário de Cristal 

A Praia do Cristal se localiza às margens do Rio Camaquã, e é um 

cenário maravilhoso de águas limpas, grandes extensões de areia e 

mata nativa preservada, configurando uma das mais belas 

paisagens da região turística da Costa doce. O balneário conta com 

infraestrutura para receber os visitantes, pois possui Camping com 

muita sombra, banheiros, água encanada, luz elétrica, 

churrasqueiras e bares.  

Pedreira 

O que é chamado de “Pedreira” hoje era antigamente um local de 

extração de rocha para a construção civil, com o passar do tempo 

não foi mais preciso a extração, constituindo com seus paredões um 

dos nossos mais belos pontos turísticos, próprio para a prática de 

esportes radicais ou para um lazer agradável e com uma boa vista 

para o Balneário e um belíssimo pôr do sol. 

 

Largo Capão da Amizade 

O Monumento Natural Municipal Capão da Amizade possui área de 

1,3 hectares, localizado no perímetro urbano, tem fundamental 

importância na conservação de recursos naturais, pois desde 2008, 

quando foi adquirida junto ao antigo proprietário, o Capão da 

Amizade foi transformado em Unidade de Conservação possuindo 

atualmente um plano de manejo que garante a manutenção e 

possibilidade de visitação do local. Além disso, possui grande beleza 

cênica devido à quantidade de árvores centenárias, ameaçadas de 

extinção e formações geológicas de valor ambiental, estético e 

paisagístico. A fundamental importância na conservação vai além 

dos recursos naturais, pois a área era utilizada até a década de 

2000 em festejos populares desde 1962, tendo sido embrião da 

participação social, política e cultural da identidade sócio cultural da 

população cristalense, quando o município ainda pertencia a 

Camaquã, o qual se emancipou em 1988. 

 

1) Atividade: 

Após leitura do texto e observação das fotos dos pontos 

turísticos (próxima folha), você deverá fazer um desenho que 

represente o Ponto turístico que você mais gosta, procurando 

destacar as belezas do local. 

O desenho deverá ser feito em folha branca, oficio normal. 

Use e abuse de sua criatividade para representar a beleza do 

local escolhido e poste a foto no grupo ou mande no privado 

para a sua professora. 

 



Balneário 

Capão 

Parque 

Pedreira 

Praça 

Atividade de entrevista: 

- Escolha para entrevistar, alguém de sua família que viveu em 

Cristal no ano de 1988 (ano de emancipação)e pergunte: 

1) Como era a cidade nesta época? 

2) Um fato deste ano que marcou sua memória? 

3) Uma mudança importante ocorrida? 

  

Registre a entrevista no caderno de história e mande foto no grupo 

do momento da entrevista. 



 

 

  

 

 

Escolha um trabalhador, de sua família ou outra pessoa que você 

tenha contato e queira homenagear no dia do trabalhador, peça 

autorização para fazer uma fotografia e escreva uma frase bem 

bonita sobre esta profissão. Envie para sua professora. 

 

 

 

 



 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 

Essa semana vamos trabalhar no livro! 

Livro: Encontros de Ciências 

Página 134-  

Unidade 8- Um universo cheio de estrelas 

Responder as questões dessa página no caderno. 

Página 136  

O que você tem para contar? Responder no caderno. 

Após leitura até página 138. 

Responder questões da página 138 e 139, no livro. 

ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

1) Como estamos na Semana de Aniversário do município, nossas 

tarefas em Português serão relacionadas à essa comemoração. 

No caderno, você fará uma produção textual, contando sua relação 

com esse município, ou seja, conte-nos em que localidade você mora, 

quanto tempo você e sua família moram neste local, quais são as 

belezas deste lugar, quais as dificuldades encontradas aí, o que você 

acha que poderia melhorar na sua localidade, e se você pudesse dar 

um presente ao seu município o que seria e porque. 

Não esqueça: *Título, 

                       *Parágrafo (início, meio e fim), 

                       *Sinais de pontuação,   

                       *Mínimo 20 linhas. 

 

2) Todo aniversário, tem que ter BOLO!!!! 

Essa tarefa será realizada com ajuda de um familiar!  

Você e sua família irão fazer um bolo para comemorar os 32 

anos do nosso município. 

Escolha a receita para o seu bolo, anote no caderno para saber 

quais ingredientes você utilizou. 

Anote também o passo-a-passo para fazer o bolo. 

A decoração do bolo é por sua conta e criatividade. 

Quando o bolo estiver pronto, tire uma foto, poste no grupo do 

watts da nossa turma. Essa foto também pode ser de você e 

sua família tomando café e saboreando o bolo de aniversário. 

 Observação, caso você não tenha WattsApp, você irá fazer 

um desenho do seu bolo no caderno. 

 

3) No seu caderno, complete a frase : “ Eu amo a cidade de Cristal 

porque___________________________________________. 

 

Em seguida, faça uma filmagem, onde você fale a frase 

completa e envie no grupo, ou para sua professora.                       

 

                       ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

 

Livro: A conquista da Matemática 

 

-Conteúdo: “ Fazendo arredondamentos”-pág. 21 e 22 

Leitura da explicação da página 21 e 22 e realização das 

atividades da página 22 no próprio livro. 

 

- Conteúdo : “ Comparando números até 999.999”- pág. 

23 e 24. 

Leitura da explicação da página 23 e realização das 

atividades da página 22, no próprio livro. 

 



2 1 10 
36 4 12 
15 5 18 
3 6 16 
9 8 20 

Jogo : Quem marca 6? 

Recorte as cartelas. Dê uma cartela para cada jogador. Use dois 

dados tradicionais numerados de 1 à 6, como estes ao lado. 

Cada participante na sua vez joga os dois dados e multiplica os 

números que saírem. Procura o resultado em sua cartela e marca 

com (feijão, pedaços de papel colorido, etc). Vence quem marcar 6 

números na cartela primeiro. Mande foto no grupo jogando com 

alguém da família. 

 
 

 

 

 

 

24 1 2 

5 4 36 

25 20 15 

30 6 3 

10 8 9 
 

 



  Aula de Arte – Professora Paloma (Coloquem fotos      

no grupo) 

Como sabemos a cidade de Cristal estará de aniversário dia 

29/04/20, mas como todos os aniversários desse período de 

isolamento social, não poderemos nos reunir para festejar nesse 

momento, então vamos fazer uma homenagem de outra forma para 

nossa querida cidade? 

Na aula de hoje teremos uma proposta um pouco diferente, vamos 

refletir sobre o momento pelo qual estamos passando e buscar uma 

lembrança boa que vivemos na cidade de Cristal, vamos nos 

lembrar do local, do que aconteceu e retratar em uma obra que pode 

conter qualquer técnica que vimos até agora desenho, pintura, 

colagem ou outra de sua preferência, este trabalho deve ser 

fotografado e mandado no grupo da turma, para prof. Paloma ou 

postado diretamente no face da escola Otto Becker como uma 

homenagem nossa para o aniversário de 32 anos da cidade de 

Cristal. 

Podemos utilizar essas lembranças para nos alegrarmos hoje e em 

breve reviver esses momentos de alegria. Mãos à obra façam belos 

desenhos para nossa cidade!!!  

Espero os lindos desenhos dessa semana      acredito na 

capacidade de todos vocês de realizarem ótimos trabalhos!! 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade Educação Física 5º ano – Professor Moisés 

Stop (parar em Inglês). 

Objetivo: estimular o raciocínio lógico através de brincadeiras 

e jogos. 

Descrição da atividade: Nessa brincadeira o aluno vai usar 

caneta e papel, ele vai fazer um quadro com dez colunas e cada 

uma delas coloca-se alguns itens como: nome, lugar, animal, cor, 

carro, objeto, artista, fruta, filme, etc. Então se sorteia uma letra e 

todos deverão preencher cada coluna que começa com essa letra. 

Por exemplo: a letra C foi sorteada, então deverá preencher todas 

as colunas do jogo com palavras que começam com a letra C: 

carro, cor, nome… Quem preencher tudo primeiro grita Stop, fim 

da primeira rodada. Faz-se então a contagem dos itens preenchidos 

por cada participante. Cada item preenchido vale 10 pontos. Se 

mais de um participante tiver colocado a mesma palavra para um 

determinado item, em vez de 10 só terá 5 pontos cada um. Ganha 

o jogo quem obtiver maior número de pontos; 

 

    (coloquem fotos no grupo) 

   

   

 


