
Atividades 4º ano de 01/06 a 05/06 

Português: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Levando em conta conceitos já estudados realize a análise do texto seguinte e resolva a tarefa: 

 



 

Ao final da atividade confira a grafia das palavras procurando no dicionário. 

 





 

 

 

 



Matemática: 

 



 



 



 

 

 

 

 

 



Ciências: 

Vídeo sobre a água: https://www.youtube.com/watch?v=HQYbLX7ieYo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Geografia:   

 

 



História: 

 

Símbolos do Município 

 

Bandeira, brasão de armas, hino e selo, são símbolos cívicos que retratam a história e as 

características de cada município. O Brasil tem os seus símbolos nacionais, que são, a 

Bandeira Nacional, o Brasão da República ou das Armas Nacionais, o Hino Nacional e o 

Selo Nacional. Além do país, a Constituição Federal, faculta aos estados e aos municípios 

brasileiros, a adoção de símbolos próprios para retratar a história e as características de cada 

um deles. A grande maioria dos municípios adotou como símbolos, o brasão, a bandeira e o 

hino. 

Os símbolos municipais são as formas de representação mais expressivas da imagem das 

comunidades, e, consequentemente, das administrações que as dirigem. O brasão de armas, 

assim como a bandeira e o selo municipais, são figuras simbólicas, que representam a 

identidade do município, a sua evolução política, administrativa e econômica, bem como os 

seus costumes, tradições, arte e religião, enfim, é a representatividade de cada município 

aplicada em suas formas, peças, ornamentos e símbolos. 

O município de Cristal conta com 3 símbolos, você sabe quais são? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BANDEIRA MUNICIPAL 

 

Criação e execução: 
Arquiteta Eloisa Caldasso Becker - CREA 58415 

Cores: 
Branco - símbolo da paz; Verde, vermelho e amarelo - Bandeira do Rio Grande do Sul, 
pela identificação das riquezas naturais do município com o Estado, e participação 
histórica do General Bento Gonçalves, das batalhas travadas, juntamente com o povo dessa 
região. 

Criação e execução: 
Arquiteta Eloisa Caldasso Becker - CREA 58415 
Celomar Maass - Secretário de Obras, Viação 

  

 

  

BRASÃO MUNICIPAL 

 

Escudo: 
Sua origem baseia-se no escudo de armas nos tempos das cruzadas portuguesas, no qual 
originou-se o nosso país, o escudo está dividido em 3 (três) faixas (terciados). 

No interior: 



 1ª faixa: As árvores - representam as matas naturais e reflorestadas (acácia e 
eucalipto); O arado - simboliza a agricultura 

 2ª faixa: A ponte - Que é um marco, representa união do Rio Grande do Sul. 
 3° faixa: A casa - Simboliza a origem da cidade e a cultura do nosso município, 

através do Parque Histórico Bento Gonçalves da Silva; A cabeça do gado - 
representa a pecuária. 

Circundando o escudo temos duas culturas de expressão: arroz e milho, sendo o arroz a 
principal e o milho como o Rei dos cereais e acultura de subsistência. 
Na parte superior a coroa com 5 (cinco) torres que simboliza a cidade. 
Na parte inferior a faixa com o nome do município, data da emancipação e duas palavras 
traduzidas do latim, representando a expressão do povo. 

  

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. 



Agora conhecendo um pouco da história do município e os símbolos que nos 
representam vamos praticar! 

 Você conhece alguém que participou da criação ou representação dos símbolos 
municipais? 

 

 Sabemos que as cores da bandeira, os desenhos do brasão são escolhidos para 
representar o municípios, sua história e seu povo, sendo assim represente dentro da 
bandeira a história de Cristal, o povo Cristalense. 



 



Ensino Religioso 

O QUE SÃO SÍMBOLOS RELIGIOSOS? 

 
 

OS SÍMBOLOS RELIGIOSOS SÃO LINGUAGENS QUE COMUNICAM IDÉIAS 
SOBRE O SAGRADO. 

EXISTEM MUITOS SÍMBOLOS RELIGIOSOS E PODEM TER 
SIGNIFICADOS DISTINTOS. 

O CORAÇÃO PODE SER SÍMBOLO DO AMOR. 

A POMBA O SÍMBOLO DA PAZ. 

AS FLORES PODEM SIMBOLIZAR A GRATIDÃO. 

O SINO PODE SIMBOLIZAR ADORAÇÃO E O 

CHAMADO À ORAÇÃO. 

A VELA PODE REPRESENTAR A FÉ E A LUZ DA VIDA. 

ATIVIDADES 

 
Pesquise e desenhe cinco símbolos não religiosos e cinco 
símbolos religiosos. Depois descreva o significado destes símbolos. 

Exemplo de símbolos não religiosos:  

Este símbolo por exemplo representa a solicitação de silêncio! 
 



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). 

 
 Condução de bola: Conduzir a bola livremente por um 

espaço externo, durante uns 10 min, primeiramente com 
a perna direita depois com a perna esquerda. 

 Fazer um zigue zague em posse da bola sem que a 
mesma fuja de seu domínio. 

 Determine em um espaço externo, uma largada e uma 
chegada. Na largada, o aluno deverá chutar a bola e em 
seguida correr até chegar nela e dominá-la antes que a 
mesma ultrapasse a linha de chegada. 

 Faça um zigue zague com a bola e em seguida chute a 
gol. 

 



Atividade de Artes 4º ano 
 

Prof.ª Bruna Rocha 
 

 

Vamos brincar. 

Que tal construirmos um jogo para nos divertimos em família. 

Use material reciclado e muita criatividade. 

exemplos 
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