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Neste momento de crise (COVID 19), em que precisamos ficar em casa e nos proteger, uma das

melhores maneiras de nos fortalecermos em nosso convívio com a família, em especial com as

crianças, é por meio de momentos lúdicos, mas também educativos, que lhes proporcionem o contato

com a leitura para a descoberta ou aprofundamento de novos conhecimentos.

Para auxiliar estamos disponibilizando algumas Fichas de Leitura com textos Informativos, na

temática “Animais”. São textos que trazem informações e curiosidades sobre vários animais da fauna

brasileira e mundial. Após a leitura haverá um “Você Sabia...” para complementar as questões do texto.

ESPERAMOS QUE TODAS/TODOS POSSAM SE DIVERTIR E APRENDER!

BOA LEITURA!!!



As abelhas: operárias da natureza!

As abelhas são responsáveis pela polinização das plantas. Ao buscar seu alimento nas flores,

levam junto ao corpo o pólen para outras plantas, possibilitando assim, a reprodução das mesmas.

Elas possuem cinco olhos: dois maiores na frente e três menores no topo da cabeça. Possuem também

antenas sensíveis, dois pares de asas e uma língua para sugar o néctar das flores.

Numa colmeia, as abelhas possuem uma hierarquia: as operárias trabalham para trazer o

alimento (pólen e néctar), vigiam, limpam e cuidam das larvas. Os zangões (em pouca quantidade) têm

a função exclusiva de fazer o acasalamento com a rainha e garantir a reprodução. Entretanto, a abelha

rainha tem a única responsabilidade de reprodução, aumentando a colmeia. Ela é muito fértil e chega a

botar mais de mil ovos por dia, podendo viver até 25 anos, enquanto uma abelha operária vive apenas

dois meses, em média.



Quando uma abelha se sente ameaçada, pode picar o animal utilizando o seu ferrão e a ferroada é

bem dolorida, pois é injetado uma espécie de veneno. Embora este veneno seja inofensivo para grande

parte dos seres humanos, pode levar à morte se a pessoa for alérgica ou se uma pessoa não-alérgica

receber ferroadas em grande quantidade.

O principal alimento das abelhas é o néctar produzido pelas plantas e encontrado em diversas

espécies de flores. Elas produzem mel dentro da colmeia para servir de alimento. A geleia real também é

produzida e serve de alimento para a abelha rainha.

Uma colmeia de tamanho médio pode abrigar até 60.000 abelhas. Além disso, poucas pessoas

sabem que existem no mundo mais de 20 mil espécies de abelhas, sendo que, apenas no Brasil, são

mais de 3 mil espécies, a maioria de abelhas nativas sem ferrão.

Texto adaptado, obtido em:

http://www.suapesquisa.com/mundoanimal/abelha.htm

http://www.suapesquisa.com/mundoanimal/abelha.htm


VOCÊ SABIA...

Que as abelhas têm um papel fundamental na manutenção dos ecossistemas do

planeta?

Elas são agentes polinizadores da natureza, responsáveis pela reprodução e

perpetuação de milhares de espécies vegetais, produzindo alimentos, conservando o

meio ambiente e mantendo o equilíbrio dos ecossistemas.

QUER SABER 

MAIS?

https://www.semabelhasemalimento.com.br/

https://www.semabelhasemalimento.com.br/

