
 
PROJETO: CONHECENDO O VINÍCIUS 

Professor (a): 

Nome: 

Data: ___Ano - ____Ciclo - Sala ____  

As Abelhas 
Vinícius de Moraes 

 

A AAAAAAAbelha mestra  

E aaaaaaas abelhinhas  

Estão tooooooodas prontinhas  

Pra iiiiiiir para a festa.  

Num zune que zune  

Lá vão pro jardim  

Brincar com a cravina  

Valsar com o jasmim.  

Da rosa pro cravo  

Do cravo pra rosa  

Da rosa pro favo  

E de volta pra rosa.  

Venham ver como dão mel  

As abelhas do céu.  

 

A abelha rainha 

Está sempre cansada 

Engorda a pancinha 

E não faz mais nada 

Num zune que zune  

Lá vão pro jardim  

Brincar com a cravina  

Valsar com o jasmim.  

Da rosa pro cravo  

Do cravo pra rosa  

Da rosa pro favo  

E de volta pra rosa.  

Venham ver como dão mel  

As abelhas do céu. 

 

 



 
PROJETO: CONHECENDO O VINÍCIUS / As Abelhas 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Professor (a): 

Nome: 

Data: ___Ano - ____Ciclo - Sala ____  

1 ) Vamos ampliar nossos 

conhecimentos?  

Circule no texto e depois escreva o significado 

das palavras ou expressões:  

 

a - PROFESSORA:_____________________ 

b - PLANTA SEMELHANTE AO 

CRAVO:___________________ 

c - RECIPIENTE DE CERA ONDE AS 

ABLHAS DEPOSITAM O MEL:___________ 

d – BARRIGUINHA:_______________________ 

e – ABELHA SOBERANA: ____________________________ 
 

2 ) Agora é hora de aprender mais sobre como escrever, por isso 

imagine que as abelhinhas vão dar uma festa no jardim. Você ajudará 

escrevendo um lindo convite, em forma de cartaz, para elas 

colocarem na entrada do jardim, assim os outros bichinhos poderão 

participar: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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CIÊNCIAS 
Professor (a): 

Nome: 

Data: ___Ano - ____Ciclo - Sala ____  

As abelhas 
 Abelhas pertencem à Ordem Hymenoptera, assim 

como vespas e formigas. Existem, em todo o mundo, 

cerca de 20.000 espécies de abelhas descritas e mais de 

1500 no Brasil. No entanto, acredita-se que o verdadeiro 

número de abelhas encontradas em todo o mundo seja 

bem maior. 

 São muito importantes no processo de polinização, 

sendo algumas específicas a um grupo restrito de plantas. 

Assim, sua extinção fatalmente colabora para a extinção 

de tais vegetais. Além disso, são extremamente sensíveis a 

modificações no meio em que vivem, podendo ser 

utilizadas como bioindicadores da qualidade ambiental. 

 Tais animais possuem cinco olhos, antenas, dois pares de asas e três pares de 

patas; mas possuem diferenças de acordo com o grupo e espécie a que pertencem. 

Assim, existem em diversas formas, tamanhos e cores. Temos abelhas com ou sem 

ferrão; muitas de vida livre e algumas com comportamento parasita e também 

espécies coloniais e solitárias. 

 Quanto às abelhas que vivem em sociedade, elas representam somente 2% 

desses insetos, e são, quase em sua totalidade, produtoras de mel. A grande maioria 

das abelhas sociais é do sexo feminino. Podem ser operárias, responsáveis pela 

alimentação e proteção da colmeia, e assistência às larvas; ou rainhas, as 

reprodutoras. Geralmente há somente uma rainha, sendo resultante de uma dieta 

diferenciada, fazendo-a maior, mais forte e com maior expectativa de vida. Ela é 

alimentada pelas operárias, com geleia real, rica em proteínas, vitaminas e hormônios 

sexuais. 

 Em todo o mundo, provavelmente a abelha de maior visibilidade é a 

doméstica, Apis mellifera, introduzida em nosso país no período colonial, para fins de 

apicultura, ou seja: visando a produção de mel, cera e própolis. Ela se encontra 

dividida em várias subespécies, adaptadas a diferentes condições ambientais. 

Apesar de fornecer renda e fontes nutricionais a diversas pessoas, a abelha-

doméstica pode se tornar um problema às espécies nativas, principalmente quando 

há o cruzamento entre as linhagens europeias e africanas; uma vez que os indivíduos 

resultantes, popularmente chamados de abelhas africanizadas, podem comportar-se 

como organismos invasores, competindo com espécies típicas daquele ambiente. 

 Apesar disso, a destruição de habitats, principalmente pelo desmatamento e 

queimadas, e o uso indiscriminado de pesticidas são as causas principais da redução 

da diversidade desse grupo de Hymenoptera. 
 

Curiosidades: 

 Uma única colmeia pode abrigar mais de 60 mil abelhas! 

 Alunos de uma escola primária britânica publicaram um artigo científico sobre 

a descoberta de que abelhas podem reconhecer cores em busca de alimento.  
Por Mariana Araguaia 

Graduada em Biologia 
Equipe Brasil Escola 

(adaptações da professora Kelley) 
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1 ) Quais são os outros insetos que pertencem à família das abelhas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2 ) Complete, de acordo com o texto: 

As abelhas são muito importantes 

no processo de _______________. 
 

 Polinização é o transporte de grãos de pólen de 

uma flor para outra, ou para o seu próprio estigma. É 

através deste processo que as flores se reproduzem. A 

transferência de pólen pode ocorrer de duas maneiras: 

através do auxílio de seres vivos (abelhas, borboletas, 

besouros, morcegos, aves, etc.) que transportam o 

pólen de uma flor para outra, ou por fatores ambientais 

(através do vento ou da água).  
http://www.todabiologia.com/botanica/polinizacao.htm 

3 ) A apicultura é a criação de abelhas para  

produção de 

 

 A formas, tamanhos e cores  

 B geleia real 

 C mel, cera e própolis 

 D organismos invasores 

 
4 ) A abelha rainha é resultante de 

 

     A comportamento parasita 

     B problema às espécies nativas  

     C uma dieta diferenciada  

     D várias subespécies 

 
5 )O desmatamento, as queimadas e o uso indiscriminado de pesticidas são as 

principais causas de ___________________________________________________________ 

 

 

http://www.todabiologia.com/ecologia/seres_vivos.htm
http://www.todabiologia.com/botanica/polinizacao.htm
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GEOGRAFIA E HISTÓRIA 
Professor (a): 

Nome: 

Data: ___Ano - ____Ciclo – Sala ____  

“Quanto às abelhas que vivem em sociedade, elas 

representam somente 2% desses insetos, e são, quase em 

sua totalidade, produtoras de mel. A grande maioria das 

abelhas sociais é do sexo feminino. Podem ser operárias, 

responsáveis pela alimentação e proteção da colmeia e 

assistência às larvas; ou rainhas, as reprodutoras. 

Geralmente há somente uma rainha, sendo resultante de 

uma dieta diferenciada, fazendo-a maior, mais forte e 

com maior expectativa de vida.” 
1 ) Os seres humanos vivem em sociedade e assim como as abelhas 

cada um desempenha uma função. 

a – Quais são as funções das abelhas operárias? 

 

 

b – Qual é a função da abelha rainha? 

 

 

 

c – Cite o que, em nossa sociedade, se assemelha à organização das 

abelhas e o que é diferente: 

  SEMELHANTE     DIFERENTE 

 

 

 

 

2 ) Segundo o texto a abelha rainha tem maior expectativa de vida, isso 

quer dizer que ela viverá 

 

A O MESMO TEMPO QUE AS OUTRAS 

B MAIS TEMPO QUE AS DEMAIS 

C MENOS TEMPO QUE AS OPERÁRIAS 

D TANTO QUANTO AS LARVAS 
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“Existem, em todo o mundo, cerca de 20.000 espécies 

de abelhas descritas e mais de 1500 no Brasil.” 
1 ) Quantas espécies de abelha existem fora do Brasil?  

 

 

 

 

 

 

Resposta:____________________________________________________________ 

 
 

“Quanto às abelhas que vivem em sociedade, elas 

representam somente 2% desses insetos, e são, quase em 

sua totalidade, produtoras de mel.” 
 

2 ) Pense na quantidade de espécies de abelha que existem no mundo, 

2% vivem em sociedade, isso representa 

 

A A MAIORIA  

B A MINORIA 

C A TOTALIDADE  

D A METADE 
 

“Uma única colmeia pode abrigar  

mais de 60 mil abelhas!” 
3) Considerando a informação acima, quantas abelhas poderiam ser 

abrigadas em 2 colméias? 

 

 

 

 

 

 

Resposta: 
 


