
 

LIVRO DE HISTÓRIA:  

Páginas 16,17,18 e 19 Um longo caminhar (trajetória dos 

grupos humanos ao longo do tempo): Realizar a leitura e as 

atividades propostas nas páginas.  

 

 

 

Dia 1 de Maio dia do trabalho. 

 

 



HISTÓRICO DE CRISTAL 

A origem do nome de CRISTAL deve-se à área estar localizada na 

ESTÂNCIA DE CRISTAL, propriedade histórica pertencente à família de BENTO 

GONÇALVES DA SILVA, principal Herói Farroupilha. 

 Cristal surgiu ao longo da BR 116, as margens do Rio Camaquã, um 

lugar histórico que tem seu nome escrito como palco histórico que tem seu 

nome escrito como palco de umas das batalhas da REVOLUÇÃO 

FARROUPILHA. 

O primeiro núcleo de moradores de Cristal formou-se a partir de um 

empreendimento particular iniciado pelos irmãos Egydio Alfredo Schlabitz e 

Olinto Guilherme Schlabitz, no ano de 1961. Foi então construída a primeira 

escola em área doada e com a participação da comunidade.  

Cristal tem sua contribuição étnica formada por 70 % de alemães, 25 

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

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 foram as urnas moradores de Camaquã,  São Lourenço e Canguçu 

votando pela emancipação, sob a Lei nº 8.583 de 29 de abril de 1988, é criado 

oficialmente o município de CRISTAL. 

No dia 3 de outubro de 1989, foi realizada a primeira eleição da 

história de Cristal, quando foram escolhidos pelos então novos eleitores do 

município os membros dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal. Sendo 

empossadas no dia 1º de janeiro de 1989 em cerimônia realizada no CTG 

Bento Gonçalves da Silva, tendo assim sua primeira administração.  

1º Administração (1989 a 1992) 

EXECUTIVO: 

Prefeito: Egydio Alfredo Schlabitz 

Vice Prefeito: José Aparecido Vieira de Almeida que assumiu posteriormente 

como prefeito titular diante da renúncia do prefeito Egydio. 

LEGISLATIVO: 

Antônio Mendonça Braga    

Arnildo Bartz        

Carlos da Silva Becker     

Divino Trescastro 

Nilson Ebel      

Mario Renê Martins     

Moacir Peixoto da Silveira     

Tadeu Tomazeski   

Telmo Luis Kruger. 

 

Entrevista para ser feita com os pais, avós, tios ou alguém que tenha 

conhecimento no assunto: 

1-O que faz um Vereador? 

 

2-Quais  são os atuais vereadores  da Câmara Municipal? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3-De que modo foi votada a emancipação de Cristal? 

__________________________________________________ 

4-Como se chama o primeiro prefeito de Cristal? 

____________________________________________________ 

5-Como se chama a atual prefeita de Cristal? 

_____________________________________________________ 

6-Cita no mínimo três pontos turísticos do município; 

_____________________________________________________ 

7-Qual é a data de aniversário do município e quantos anos ele está 

fazendo?_______________________________________________ 



Livro de Matemática 
Página 14 – Ler a explicação. 
Página 15 – Ler a explicação e  realizar a atividade 1. 
Página 16- Atividades 2 e 3. 
Página 17- Atividades 4 e 5. 

 
PORTUGUÊS:   

Atividade 1-Poesia: 
 

Lembranças do Cristal 
 

Camaquã, São Lourenço e Canguçu 

O eleitor urbano e da zona rural, 

Em 1988, votou prendas e xirus 

Foi aprovado o município de Cristal. 
 

Várzeas e coxilhas campos excelentes 

A terra é fértil o que se planta dá, 

O rio Camaquã com seus afluentes 

Linda cachoeira tem no Bom Será. 
 

Cristal é um belo município  

Emancipado em 29 de abril, 

Tem tradição e bons princípios 

O seu povo é ordeiro e gentil. 
 

À tardinha o sol tomba no horizonte 

À boca da noite vem por trás da mata, 

A estrela boieira aparece de frente 

A lua cheia com a cor de prata. 
 

Brilha o Cruzeiro do Sul e as Três Marias 

A Estrela Dalva enfeita a madrugada, 

O galo canta anunciando o novo dia 

Os passarinhos completam a alvorada. 
 

Os visitantes guardam na memória 

Suas paisagens e o lindo céu azul, 

Cristal o teu nome tem história 

És um pedaço do Rio grande do Sul. 

 

Júlio Macedo Machado 

Responde: 

 

1) Qual é o título da poesia? 

_____________________________________________ 

 

2) O que aconteceu em 1988 de acordo com a poesia? 

_____________________________________________ 

 

3) Qual é o rio que banha nosso município? 

______________________________________________ 

  

4) Segundo o poema, onde tem uma linda cachoeira em nosso 

município? 

______________________________________________ 

 

5) De que municípios surgiu o Cristal? 

______________________________________________ 

 

6) Qual é a data do aniversário do nosso município? 

_____________________________________________ 

 

7) Quem é o nome do autor da poesia? 

 

 

 

 

 



Atividade 2:  

Aluno(a), já aprendemos sobre o gênero receita. Agora é a sua vez de escrever 

uma receita passo a passo! Nesta atividade você deverá compartilhar no 

grupo da sua turma uma receita que sua família costuma fazer, pode ser doce 

ou salgada! 

 Você pode produzir um vídeo dando orientações e explicando como 

preparar a receita, quais os ingredientes, as medidas, o modo de fazer, e 

o tempo que levou para ficar pronta.  

 

Atividade 3: 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

O MUNICÍPIO  
 

O município é formado pela cidade e pelo campo. A cidade é chamada zona 

urbana.  

O campo é chamado zona rural.  

Toda cidade tem um centro. Ao redor do centro da cidade formam os 

subúrbios ou zona suburbana. As cidades pequenas não têm zona suburbana.  

O campo ou a zona rural é a parte do município onde se costumam fazer 

plantações e criar animais. Aí ficam as fazendas, sítios, chácaras, etc. 

 Nos municípios em que as zonas urbanas e suburbanas cresceram muito, 

não existe a zona rural.  

 

ZONA URBANA 
 

Numa cidade, as pessoas não vivem isoladas. Elas dependem umas das 

outras para conseguir alimentos, estudar e se divertir. Os moradores de uma cidade 

são os seus habitantes. 

A maior parte das moradias das grandes cidades tem água encanada, esgoto, 

luz elétrica, gás e outros benefícios. Há famílias, no entanto que não têm uma casa 

ou um apartamento para morar. Elas são obrigadas a viver em barracos, sem nenhum 

conforto.  

Na cidade, trabalham diferentes profissionais: bancários, advogados, 

pedreiros, vendedores, dentistas, eletricistas, mecânicos, policiais, médicos, etc. As 

pessoas que moram na cidade também se divertem.  

Nas cidades há campos de futebol, clubes, cinemas, teatros, bibliotecas 

públicas, museus, praças, parques e jardins. Durante o ano, os habitantes da cidade 

participam de festas religiosas, folclóricas e cívicas. A festa do padroeiro da cidade, a 

Páscoa e o Natal são as festas religiosas mais comemoradas. A folia de reis, as festas 

juninas e o saci-pererê são festas folclóricas. Aos rodeios, fandangos e 20 de 

setembro com desfile de cavalarianos são festas tradicionalistas realizadas por CTGs, 

ou seja, Centro de Tradições Gaúchas.  

O Dia do Trabalho, o Dia da Pátria, o Dia de Tiradentes, etc são festas cívicas. 

Nas festas cívicas comemoram-se as datas históricas importantes.  



A ZONA RURAL  
 

A zona rural é uma parte do município. Ela também é chamada de Campo ou 

Roça.  

Na zona rural encontram-se fazendas, sítios, granjas e chácaras com suas 

plantações e criações de animais. As vilas, os povoados ou arraiais também fazem 

parte da zona rural. As casas da zona rural são bem distantes umas das outras, os 

caminhos são de terra e, às vezes, há estradas ligando a zona rural a zona urbana.     

Os habitantes da zona rural ou campo são chamados de camponeses, colonos ou 

agricultores. Eles podem ser: fazendeiros, sitiantes, chacareiros, granjeiros ou 

colonos.  

Fazendeiro é o dono de uma fazenda; Sitiante é o dono de um sítio; 

Chacareiro é o dono de uma chácara; Granjeiro é o dono de uma granja;  

Colono é aquele que trabalha em pequenas propriedades ou é empregado 

em uma propriedade onde ele cultiva sua agricultura que geralmente é familiar. 
 

Responde, de acordo com o texto lido: 

1-Como é formado um município? 

_____________________________________________________________ 

2-Na divisão do município, como é chamado a cidade e o campo? 

_____________________________________________________________ 

3-O que se forma ao redor da cidade? 

_____________________________________________________________ 

4-Cita algumas características da zona urbana: 

_____________________________________________________________ 

5- Cita algumas características da zona rural: 

_____________________________________________________________ 

6-Faça um belo desenho representando a zona rural do município, tire uma 

foto e coloque no grupo. 
 

Falando do município de Cristal: 
 

ASPECTOS FÌSICOS: 

O município de Cristal está localizado na zona Centro-Sul do nosso 

Estado no Rio Grande do Sul. 

Região da depressão central, cortada pela BR 116 no Km 426, as 

margens do rio Camaquã. 

Nosso município encontra-se na rota do MERCOSUL exatamente a 

meio caminho da capital Porto Alegre e o super porto  de Rio Grande. 

ÁREA: 

Possui uma área total de 655Km quadrados, assim dividida: 

- 652,34 km²   área rural              - 2,66km²        área urbana 

LIMITES: 

Ao Leste:  Camaquã                               Ao Oeste:  São Lourenço do Sul e Canguçu 

Ao Norte:  Amaral Ferrador e Camaquã   Ao Sul: São Lourenço do Sul 

POPULAÇÃO: 

Aproximadamente 7.280 habitantes 

 



Atividade de Arte- Professora Josiani- Enviar fotos e vídeos para o grupo da 

turma. 

Cantar a música: “Os indiozinhos”- 

 

 

Pintar e vestir a Mônica com vestimenta indígena: 

 

 

 



Criar um instrumento musical para cantar a música                                    

Exemplos abaixo: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Atividade de Educação Física- Professor Moisés - 4º ano - Corrida com 

Papelão. 

(Enviar fotos e vídeos para o grupo) 

Objetivo: proporcionar atividades que estimulem o desenvolvimento das 

habilidades psicomotoras através da atividade lúdica; velocidade,agilidade, 

proteção e  estratégia. 

Descrição da atividade: Cada aluno receberá dois pedaços de papelão, para 

colocar embaixo dos pés. Primeiro, ele pisa em um dos papelões e, quando for 

dar o passo, coloca o outro na frente, pisa nele e torna a repetir a operação, de 

tal forma que ande pisando neles o tempo inteiro. A corrida é só de ida. Quem 

cruzar a linha de chegada primeiro vence. Obs. Pode-se substituir o papelão 

por outro material. Ex: colchonete, tatame, EVA ou arcos. 

 


