3.2 VOCÊ CONHECE A IMPORTÂNCIA DAS ABELHAS?
Faixa etária:
Lobinhos e escoteiros
A polinização é o transporte de pólen de uma flor para a outra e é através dela que as flores
são fecundadas, gerando frutos e sementes. Pode ser feita pela água, pelo vento e por muitos
animais, como borboletas e beija-flores, mas o animal mais eficiente é a abelha. Alimentos como
abobrinha, melancia e maracujá são produtos da polinização das abelhas. Esses e muitos outros
vegetais não existiriam ou seriam muito diferentes sem a polinização feita por esses insetos.
As berinjelas, por exemplo, seriam menores que maçãs. Sem as abelhas, não perderíamos só o
mel, mas também a produção de animais para consumo, já que estes animais são herbívoros.
A vegetação seria drasticamente reduzida e, assim, a vida em geral. O principal motivo para o
desaparecimento das abelhas parece ser o uso indiscriminado de defensivos agrícolas. Por isso,
sugerimos a seguinte atividade:
Materiais:
• Uma música bem animada;
• uma sala grande, salão, quadra ou, melhor ainda, ao ar livre;
• um crachá com o desenho de uma abelha (ou uma abelha de pelúcia).
Procedimento:
Faça uma pequena introdução sobre a sociedade das abelhas, sobre o mel e demais produtos
e subprodutos que elas fabricam e, principalmente, sobre a forma de comunicação das abelhas,
onde através do movimento do corpo, elas estabelecem a localização de uma flor ou jardim
que encontraram. Em seguida, promova uma dinâmica assim:

FIGURAS 3 e 4 – Atividades promovidas pelo 112º./SC e pelo 329º./PR no 25º MutEco

• Formar um círculo com os participantes.
• Apresente o crachá ou a abelha de pelúcia, que ficará com um lobinho da UEL.
• Ao iniciar a música, o lobinho que está com o crachá cria uma maneira de dançar e o grupo
tenta imitá-la. Através da dança, as abelhas informam às companheiras onde estão as flores que
encontraram.
• Quando perceber que o grupo está familiarizado com o movimento apresentado, o crachá
será entregue para outra pessoa que dará seqüência ao jogo/dança.
• O crachá deverá circular por todas os lobinhos para que tenham a possibilidade de criar seu
movimento e ser seguido pelo grupo.

