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Deixo como sugestão o vídeo de Cristal, no link abaixo, para análise e reflexão, logo após faça um poema 

que traga aspectos do seu município, da sua concepção de ser cristalense:  

https://www.youtube.com/watch?v=4i0sFa1N4uQ&feature=emb_logo 

 

 

 

 



Matemática 

 

Desafio matemático: 

1- Sabemos que o município de cristal está completando no dia 29/04 32 anos, qual o ano de sua 

emancipação? 

Qual cálculo você utilizou? 

 

2- Senhor Antônio é um Cristalense que cultiva em sua propriedade vários produtos.  

Neste ano ele plantou Soja, Batata e Arroz. Veja o valor de venda dos produtos por ele cultivado: 

Saco de 50kg de soja =R$ 95,70 

Saco de 50kg de Batata = R$ 60,00 

Saco de 50kg de arroz = R$ 53,80 

 

Sabendo-se que em uma venda o senhor Antônio vendeu 5 sacos de Batata, 7 sacos de Arroz e 8 

sacos de soja, quanto recebeu na venda de cada produto? 

Qual o total ganho na venda dos produtos? 

Qual produto tem maior valor de venda? 

Qual produto possui o menor valor de venda? 

Qual a diferença de valor em saco entre um saco de soja e um saco de arroz? 

Qual a diferença no valor de venda entre um saco de batata e um saco de soja? 

 

Estava passeando pela cidade de Cristal e lembrei que estava precisando de alguns produtos em casa, 

fui então a um mercado e me deparei com esses preços: 



 

 

Peguei minha lista de compras e fui colocando os produtos no carrinho: 

 2 Margarinas 

 3 Lava-louças 

 1 achocolatado em pó 

 4kg de açúcar 

 10kg de arroz 

 2 óleos de soja 



 1kg de filé de peito de frango 

 1 sabão para lavar roupas 

 2 kg de café 

 

Agora Calcule: 

 

1- Quanto gastei com as compras de arroz e margarina? 

2- Qual foi o total que gastei comprando peito de frango, açúcar e óleo? 

3- Se o arroz não estivesse na promoção quanto eu teria gasto em arroz? 

4- Qual a diferença de valor do peito de frango na promoção e fora da promoção? 

5- Qual o total das minhas compras? 

6- Sabendo que eu possuía uma nota de 100,00, o dinheiro foi suficiente ou faltou? 

7- Se sobrou troco qual valor? Se faltou, quanto faltou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciências 

Continuando com o conteúdo da semana passada: 

 

3) Tendo observado o local em que o sol nasce, faça um desenho das redondezas da sua casa, apontando os 

pontos cardeais. 

 

 

 

 

 

 

 



Geografia 

Nosso Município no dia 29/04 comemora seus 32 anos, temos símbolos que nos representam, e hoje vamos 

trabalhar com o hino da nossa cidade: 

 

HINO DE CRISTAL 

 
Letra: Gelson Luis Souza Machado 
Música: Gelson Luis Souza Machado/Heliomar Lindmann 
Arranjo: Cassiano Lacerda 

  

Cristal, em teu céu azulado 
O vento sul assovia 
Em teus campos de flores 
bordados 
Um novo amanhã prenuncia 
Majestosas são as águas do teu rio 
Tudo aqui é encanto e esplendor 
Tens na origem um povo bravio, 
Ordeiro e trabalhador 

Liberdade, justiça e união 
Na bravura da raça guerreira 
No sonho do colono imigrante 
És gloriosa e hospitaleira 
Mostrando a força e a pujança 
Desta terra sul brasileira 

És berço de fartura e riqueza 
Ó grandioso, Cristal 
Tuas várzeas e matas tem beleza 
Teu passado, glorioso e imortal, 
De combates gravados na 
História!... 
Legado heroico e varonil, 
Sejam eternas tuas glórias 
Sentinela e orgulho do Brasil. 

 

Hino: https://www.youtube.com/watch?v=ZbGLeYaZhT8 

Praticando: 

1- Faça um desenho para representar cada estrofe do hino da nossa cidade.  

2- Após a leitura do hino faça uma lista com as palavras que você não sabe o 
significado. Tendo feito a lista procure no dicionário o significado das palavras 
listadas. 

3- Na sua opinião a letra do Hino de Cristal se assemelha a realidade e a história da 
cidade de Cristal e do seu povo? Porquê? 
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Pinte conforme a legenda 
 
1- AMARELO 
2- MARROM 
3- VERDE 
4- VERMELHO 
5- LARANJA 
 

 

 

 



 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

 Fazer alongamento 

*levantar os dois braços para cima, espichando bem o corpo. 

*Com os braços unidos leve a frente, depois nas costas.... 

*com um dos braços esticados a frente alonga a palma da mão, depois o 

outro braço 

*Aquece quadril (fazer giros com o quadril). 

*Segurar umas das pernas ao contrario atrás..., troca a perna.... 

*Segurar o joelho a frente do corpo..., depois troca... 

*Girar Tornozelo.... 

*20 Polichinelos,20 Agachamentos. 

OBS: (exercícios com balão, se não tiver balão em casa, pode usar meias 

enroladas) 

 

 Coloque uma lixeira ou balde, a uma certa distância, pegue a bola e 

com um dos braços tentar acertar a bola dentro da lixeira. 

 Pegue a bola com as duas mãos jogue contra uma parede e tente 

pegar ela novamente sem deixar cair ao chão. 

 Logo tente jogar novamente na parede e quando a bola retornar 

bata nela com o braço direito, depois com o braço esquerdo. 

 Nesse mesmo processo cada vez que você acertar ela na parede 

rebater e ela voltar certinho para você, dê um passo para trás. 

OBS: Quem não tiver bola pode fazer com material alternativo como 

balões, meias .....  

 




