
Atividades PORTUGUÊS– PROFESSORA MARIANA 

 





 



 

Sabemos da importância do uso de máscaras para nos proteger, assim como também protegermos 
nosso próximo. Sendo assim deixo para vocês um modelo bem legal de confecção de mascaras: 

https://www.youtube.com/watch?v=P9aHaclb3Ws 

 





 

Além de todas essas atribuições que trata o texto, hoje em dia a maioria das mães precisam dar conta 
de casa, da família e ainda trabalhar fora. E como um ser mágico consegue dar conta de todas as suas 
tarefas com muito esmero. Agora com muito carinho pense na sua mãe, na rotina que ela tem e no 
carinho com que cuida de você e de sua família. Faça um texto bem bonito em sua homenagem. (Não 
esqueça de que um texto precisa ser bem elaborado, é preciso ter Início, meio e fim, cuidando sempre 
os parágrafos, a forma correta da escrita das palavras, cuidando a acentuação e a pontuação)  







 



Ciências: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Geografia: 

 



 

Agora responda: 

1. Observando o mapa e analisando o texto resposta da pergunta sobre os municípios vizinhos 
de cristal estava correta? 

2. A leste o Município de Cristal lita-se com? 
3. Ao oeste do município de Cristal temos dois municípios vizinhos, qual são eles? 
4. Para que servem os Limites? 
5. O que pode ser considerado um Limite Territorial? 



História: 

História de Cristal 

 

Cristal é um Município que conta com uma história recente. É um Município que 

surgiu dentro da área da “Estância do Cristal”, propriedade histórica da família de Bento 

Gonçalves da Silva, o herói Farroupilha que viveu nesta época durante 40 anos. 

Cristal surgiu há 32 anos ao longo da BR 116 sul, às margens do rio Camaquã, um 

local histórico que tem seu nome inscrito como palco de uma 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 e Olintho Guilherme 

Schlabitz, no ano de 1961. Foi então construída a primeira escola em área doada e com a 

participação da comunidade. 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 nº 8.583 

de 29 de abril de 1988, é criado oficialmente o Município de Cristal. 

A emancipação será o início de uma época que os habitantes esperam que seja de 

muito progresso e desenvolvimento. E que por certo o será, para este Município, que tão 

jovem já desponta como um Município próspero. 

Com a emancipação, Cristal abrange as localidades de Santa Tereza, Vila Cordeiro, 

Fazenda Kraft, Colônia Santana, Passo do Mendonça, Fazenda São João, Fazenda 

Tanagro, Paraíso, Alto Alegre, Colônia São Geraldo, Butiá, Bom Será, Capão das Cinzas, 

Palanque, Cristal-Sede, Passo do Sapato, Corticeiras, Fazenda do Gordo, Granja Divisa 

de Santo Antônio, Capororoca e Margens do Camaquã. 

Cortado pela BR 116 (quilometro 426), o novo município tem sua economia 

centrada na pecuária e na agricultura, produzindo em boa escala arroz, soja, fumo, milho 

e batatinha. Há também indústrias extrativas de madeira e uma indústria de  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

cerâmica, bastante conhecida no Estado, além de fábricas de móveis. A grande maioria 

da população de Cristal tem emprego e casa própria. 

Em termos de turismo, as opções são inúmeras e o ponto alto é a praia do Cristal, 

às margens do Rio Camaquã, ainda não poluído. Nos finais de semana, principalmente na 

época de verão, mais de 3 mil pessoas frequentam a praia, acampando em barracas do 

camping local. Cristal ainda comporta locais bastante conhecidos, como o parque General 

Bento Gonçalves, que, no futuro, deverá abrigar uma escola agrícola de 2º grau, a exemplo 

da que existe de mata virgem preservada pela comunidade, que impede a derrubada de 

árvores e a caça de animais. 

Sr. Egydio, fundador do Município de Cristal foi eleito o 1º prefeito do município 

de Cristal, nas eleições que aconteceram no dia 03/10/1989. 

 

PRATICANDO: 

1. Data da emancipação de Cristal? 
2. Faça uma representação por meio de desenho ou colagem do seu município. 
3. Quem foi o Fundador do Município de Crista? 
4. Atualmente quem é o(a) Prefeito(a) do Município? 

5. Como se formou o primeiro núcleo de moradores de Cristal? 



Ensino Religioso: 

A RIQUEZA DAS DIFERENÇAS 
Cada pessoa é única no universo, cada um tem um rosto, um jeito próprio de ser de se expressar, 

de falar de pensar e sonhar. 

De acreditar e de viver a vida bonito e inteligentemente, sabendo respeitar as diferenças, porque 

as diferenças de cada pessoa tornam a vida rica, criativa e interessante. As nossas diferenças pessoais, 

culturais e religiosas são riquezas e devem ser respeitadas. 

Trazendo o conceito de religião para uma visão mais moderna, a palavra faz referência 

ao conjunto de crenças e visões do mundo que forma as noções de espiritualidade e de sagrado 

do ser humano. Sendo assim, corresponde ao conjunto de crenças que faz o ser humano acreditar na 

existência de uma entidade ou ser superior. 

A religião é praticada pelo ser humano desde tempos antigos e era utilizada, muitas vezes, para 

explicar os fenômenos da natureza. Cada religião possui suas particularidades: suas histórias sagradas, 

seus símbolos, contos e seu próprio código de conduta. Apesar disso, os estudiosos da área conseguem 

identificar aproximações em diferentes religiões, como acontece no caso das maiores religiões 

monoteístas do mundo: Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. Além dessas existem no mundo outras 

vertentes religiosas, como o Espiritismos, as de origens africanas, o Candomblé, Humbanda. 

É na religião que muitas pessoas buscam ensinamentos para ter uma vida mais feliz. 

Atualmente, existem diversas religiões no mundo, as quais podem ser classificadas em três 

diferentes grupos: 

 Politeístas: sistema religioso que possibilita a crença em mais de um deus. 

 Monoteístas: sistema religioso que possibilita a crença em apenas um deus. 

 Panteístas: sistema religioso que afirma que a força da natureza é a manifestação de 

uma divindade em si. Baseia-se, portanto, na crença em espíritos da natureza. 

Além desses três tipos citados, é importante mencionar os Ateístas, ou seja, pessoas que não 

acreditam em nenhum tipo de religião e não acreditam na existência de uma entidade ou ser superior 

aos humanos. O princípio básico do ateísmo é o ceticismo, isto é, o questionamento do princípio básico 

de toda religião: a crença no divino. 

ATIVIDADES 
1. Você é pertencente a alguma comunidade Religiosa? 
2. Qual? 

3. Como você definiria a Religião na sua vida e na de seus familiares? 
4. A qual vertente Religiosa a Igreja que você frequenta é pertencente? 
5. Converse com seus familiares e relate-me um pouco sobre sua Religião. Crenças, costumes, 

símbolos, etc. 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MBIRzLkVp44 

Que nesse momento delicado até mesmo estranho que estamos vivendo, possamos estar mais presentes 

na vida de nossos filhos. 

Pegue seu filho no colo, Abrace, brinque, converse e reflita sobre o bem mais precioso que tens, saiba 

que o mais importante não é ter e sim ser.  

Que possamos reconhecer o amor infinito que em nós existe, que caminhemos juntos de nossos filhos, 

guiando e orientando, estendendo a mão quando necessário, que façamos valer a pena cada momento 

com nossos filhos. 

FELIZ DIA DAS MÃES!!! 

 

 



ATIVIDADE DE ARTES 4º ANO 
 

PROF.ª BRUNA ROCHA 
TEXTO PARA LEITURA.  

 
MÚSICA 

O SER HUMANO PRODUZ SONS ATRAVÉS DO SEU CORPO. AS BATIDAS DO 
CORAÇÃO, BATENDO AS MÃOS, OS PÉS OU UTILIZANDO AS CORDAS VOCAIS: 
FALANDO, MURMURANDO, ASSOBIANDO, GRITANDO OU CANTANDO. 

E O SOM AMBIENTAL COMO: OS CANTOS DOS PÁSSAROS, BARULHO DA CHUVA 
OU SOPRO DOS VENTOS.  

A MÚSICA EXERCE UMA GRANDE INFLUÊNCIA NA VIDA DAS PESSOAS. AS 
VIBRAÇÕES SONORAS PODEM NOS ACALMAR, AGITAR, ALEGRAR OU 
ENTRISTECER. É COMO SE O SOM PREENCHESSE NOSSO CORPO.  

 

TRABALHO DE PESQUISA (PODE RESPONDER AQUI NA FOLHA) 

1) CITE UMA MÚSICA QUE ME ALEGRA. 

 

2) UMA MÚSICA QUE LEMBRA MINHA FAMÍLIA. 

 

3) UMA MÚSICA PREFERIDA DA MINHA MÃE E UMA DO MEU PAI. 

 

4) UMA MÚSICA PREFERIDA SUA. 

 

5) ESCUTE UMA MÚSICA E FAÇA UM DESENHO EM OUTRA FOLHA. 

USE A SUA IMAGINAÇÃO E PINTE BEM BONITO <3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES 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 3 cadeiras separadas no pátio de modo que elas fiquem bem 

separadas, lance a bola de maneira que ela caia sobre a cadeira, somente 

com um dos braços. Primeiramente fique com elas bem próximas de 

vocês, conforme forem acertando, leve as para trás...conte sempre um 

passo e empurra e assim sucessivamente até vocês não terem mais 

espaço para seguir. 

 Depois coloque uma cordinha estendida, pode ser em árvores, na grade 

ou em qualquer espaço que tiver, desde que forme, como se fosse uma 

rede da quadra de Punhobol. Deixe a cordinha a uma altura que você com 

o braço estendido consiga tocar nela. Da cordinha conte 4 passos grandes, 

marque com um risco aonde deu os 4 passos. Ok. Atrás desta linha você 

irá tocar na bola com a mão fechada e com o braço estendido como 

estivesse dando um saque, faça com que a bola ultrapasse essa cordinha 

e caia do outro lado. Faça por várias vezes... 
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