
 

 

 

 



                       ESCREVE EM NÚMEROS NO EXERCÍCIO ABAIXO: 

A)Seiscentos e trinta                                                       B)Um mil e quatrocentos 

C)Trezentos e quatro                                                      D)Cinquenta e quatro 

E)Dois mil e cem                                                           F)Setenta e nove 

G)Um mil duzentos e quatro                                          H)Noventa e oito 

I)Quinhentos e quarenta e quatro                                  J)Setecentos e oitenta e dois   

   

 

 

O município de Cristal 

 
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. 
    Cristal tem população estimada em 7.280 habitantes 
distribuídos pela zona RURAL E URBANA. 
    O município de Cristal está localizado na zona centro sul 
do estado do Rio Grande do Sul ,cortada pela BR 116 no Km 426 
às margens do Rio Camaquã. 

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. 

 

Pontos Turísticos 
PRAIA DO 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. 

A Praia do Cristal recebe na temporada de verão, cerca 
de 4 mil visitantes por final de semana e oferece uma grande 
diversidade de atividades, como: Campeonato Praiano de 
Futebol (um dos maiores campeonatos de futebol de areia do 
estado), canoagem, vôlei, ciclismo, rapel, escalada e treeking. 
 

 

 



U.C. MONUMENTO NATURAL 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.  

 
CTG GENERAL BENTO GONÇALVES DA SILVA 

CTG General Bento Gonçalves da Silva criado em 28 de 
agosto de 1977. Está localizado na Rua Camaquã, 1.046 e 
recebe uma das maiores festividades de comemoração da 
Semana Farroupilha no estado, com bailes durante toda a 
semana. 

PARQUE HISTÓRICO GENERAL BENTO GONÇALVES 

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. 
 

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. 

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. 

Atividades Econômicas 
 AGRICULTURA: 
 
         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. 
 
PECUÁRIA: 

         Cristal conta com um rebanho de 36.179 cabeças de gado, 
sendo: 35.280 cabeças  bovino de corte e 899 cabeças  de 
bovino leiteiro. 
          E ainda 2.893 cabeças de ovinos, 500 cabeças de suínos e 
1.000 cabeças de Aves (conforme dados fornecidos pela fonte 
Inspetoria Veterinária e zootécnica). 

Aspectos Físicos 
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 
      -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 (P. 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).  
 
 

ESTRADA:  
Cristal é cortado pela BR 116 que liga ao centro urbano 

do Estado. No interior do município, interligando a sede, as 
pequenas comunidades, e estas entre si, contando com 
aproximadamente 500 Km de estrada de rodagem. 

______________________________________________________________ 

Essa semana nosso município está de aniversário, com 
base no texto que você leu e também pesquisando juntamente 
com sua família vamos responder as questões a seguir: 

RESPONDE: 

1) Quantos anos nosso município está completando? 

________________________________________________________ 

2) Qual é o nome do(a) nosso(a) atual prefeito(a)? 

________________________________________________________ 

3) Como se chama quem nasce em Cristal? 

________________________________________________________ 

4) Quais são os principais pontos turísticos de Cristal? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

5) Qual é o dia de aniversário de Cristal? 

________________________________________________________ 

6) AGORA FAÇA UM DESENHO QUE REPRESENTA 
ALGUM PONTO DE CRISTAL NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR O 
NOME DESSE LUGAR: (Faça em uma folha, tire fotografia e 
poste no grupo) 

 



Atividade Língua Portuguesa 
 

 

 

 

ESTAMOS VIVENDO UM MOMENTO DE ISOLAMENTO E 

CUIDADOS ,MAS COM CERTEZA SE TUDO ESTIVESSE BEM 

TERÍAMOS VÁRIAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 

ANIVERSÁRIO DE NOSSO MUNICÍPIO,SE VOCÊ FOSSE CONVIDAR 

UM AMIGO QUE MORA EM OUTRO LUGAR PARA ESSA FESTA 

COMO SERIA ESSE CONVITE? 

MÃOS À OBRA :FAÇA UM CONVITE BEM LEGAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRODUÇÃO DE TEXTO: 

FAÇA UM TEXTO NO SEU CADERNO SOBRE O SEU MUNICÍPIO. 

NÃO ESQUEÇE O TÍTULO: (Pode fazer no caderno ou usar o verso da 

folha:) 

____________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_ 

 

 



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 

3º ano - Corrida com Papelão.(enviar fotos e vídeos no 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. 


