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A administração do município e os serviços essenciais 

Estudamos sobre a administração dos municípios e sobre a responsabilidade do trabalho dos 

governantes pelas melhorias na vida dos moradores. Essas melhorias são promovidas, entre outras 

formas, pelo investimento de recursos públicos em diferentes serviços essenciais a população. Veja 

alguns exemplos: 

 

 
 
 

1- Com o auxílio de um responsável, verifique os serviços essenciais existentes no seu município. 

Para isso, marque um (X) nas alternativas a seguir: 

A) Iluminação pública: ( ) possuí ( ) não possuí 

B) Coleta de lixo: ( ) possuí ( ) não possuí 

C) Escola pública: ( ) possuí ( ) não possuí 

D) Transporte escolar: ( ) possuí ( ) não possuí 

E) Posto de saúde: ( ) possuí ( ) não possuí 



2- Em sua opinião, qual dos serviços citados na atividade 1 é mais importante? Justifique sua 

resposta. 

 

 
 

 
3- Ligue a imagem ao serviço público correspondente: 
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A FUNÇÃO DOS ESPAÇOS SAGRADOS 

Cada tradição religiosa organiza o seu espaço sagrado de acordo com as suas crenças. 

As igrejas, capelas, catedrais e santuários católicos são decorados com vitrais, 

imagens, estátuas, entre outros símbolos. 

Nos templos evangélicos não há imagens religiosas. 

Terreiro é o nome do espaço sagrado das religiões Afro-brasileiras. 

Os povos indígenas realizam as suas práticas religiosas em contato com a natureza e em 

algumas aldeias há também “a casa de reza”. 

Sinagoga é o espaço sagrado do judaísmo, onde aos sábados seguidores se reúnem para o 

culto semanal. 

A mesquita é o local de oração dos muçulmanos. Eles costumam e reunir-se nas sextas-feiras 

ao meio dia para as orações. 

O centro espírita é local de reuniões e estudo da doutrina dos seguidores do Espiritismo. 

Entre outras funções os espaços sagrados destinam-se: 

* ao contato com o sagrado 

* à realização de práticas devocionais e rituais 

* à celebrações religiosas 

* à reuniões de ensino e pregação da fé. 
 

1- Utilize o espaço abaixo para representar através de desenho, algum espaço sagrado, santuário, 

imagem, estátua ou símbolo sagrado que você conheça. 
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Atletismo 
 
 

Lançamentos e Arremesso 

LANÇAMENTO DE DADO 

É uma modalidade que simboliza as caças com lanças da Antiguidade. O arremesso de dardo 

consiste no lançamento após uma corrida em linha reta de um bastão onde vence o atleta que 

arremessar mais longe. 

. 
 
 
 
 
 
 
 

LANÇAMENTO DE DISCO 

O atleta deve segurar um disco plano contra os dedos da mão e antebraço. Depois, deve girar 

sobre seu corpo e lançar o disco para frente na maior distância possível. O disco é feito de metal, 

pesa 2 Kg. 

 
 

LANÇAMENTO DE MARTELO 

O objetivo do atleta é lançar para frente uma bola de ferro presa a um arame metálico com 

uma alça na extremidade. Para o lançamento, o atleta pode dar três giros com o martelo sobre a 

cabeça para ganhar impulso e depois mais três giros em alta velocidade em torno do eixo do seu 

corpo antes de efetuar o lançamento. 

 



ARREMESSO DE PESO 

Arremesso de peso é uma modalidade onde os atletas competem para arremessar uma bola 

de metal o mais longe possível. As qualidades principais do atleta campeão são a força e a 

aceleração. 

 
 
 

Muito bem galerinha, hoje conhecemos um pouco dos lançamentos e arremesso do atletismo. 

Agora vamos as atividades. 
 
 

Atividades 

 

1- Responda ao lado da atividade o nome das modalidades de lançamento ou do arremesso. 

A) Qual modalidade está relacionada as caças com lanças na antiguidade? 
 

 

 

B) Qual modalidade utiliza uma bola de metal para arremessar?    
 
 

C) Qual modalidade o atleta precisa segurar um objeto plano contra os dedos da mão e antebraço? 
 

 

 

D) Qual modalidade o atleta pode dar giros acima da cabeça com o objeto para ganhar impulso? 
 

 

2- Na nossa prática de hoje proponho a vocês que peguem uma bola, ou um objeto que você possa 

arremessar sem estragar que seja oval ou redondo. Chame um adulto ou responsável para te 

auxiliar. 

 Vá ao seu quintal, determine um ponto fixo no chão, onde será sua linha de arremesso. 

 Coloque o objeto próximo do seu pescoço com os braços flexionado. 

 Com uma perna de apoio flexione o corpo levemente para trás para ganhar impulso. 

 Quando estiver pronto estique o braço, impulsione seu corpo para frente e arremesse o objeto o 

mais longe que conseguir. 

 Se tiver uma trena em casa pode medir os metros, se não pode medir pelos seus passos. 


