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Queridas Abelhinhas e Tias Guardiãs Apicultoras,  

Esses desafios foram pensados com muito carinho para promover a alegria, a 

união, a amizade e o amor na Colmeia, entre as Abelhinhas, em suas famílias, na 

sociedade e no ambiente que as cercam. 

Esperamos que vocês se divirtam muito, aprendam sobre as Filhas de Jó e façam 

o amor e entusiasmo de vocês crescer a cada atividade. 

 Aproveitem bastante! Contamos com a participação de todas vocês! 

REGRAS: 

 Cada mês a Colmeia deverá cumprir uma atividade específica descrita abaixo. 

 As fotos e os vídeos deverão ser postados no Instagram do Bethel ou da Colmeia, 

marcando o Instagram @abelhinhasmg e enviados para o e-mail: colmeiasmg@gmail.com. 

As atividades devem ser publicadas até o dia 10 do mês seguinte à proposta. 

 As colmeias mineiras que realizarem todos os desafios propostos serão premiadas na 

Grande Sessão de Minas Gerais 2021.  

 Os desafios devem ser realizados por todas as abelhinhas da colmeia (exceto em 

situações especiais). Os vídeos podem estar todos juntos em um só, ou separados para cada 

abelhinha. 

 Para a colmeia participar, é OBRIGATÓRIO o preenchimento do Formulário de Mídia de 

todas as abelhinhas. 
 



 
 

JULHO/2020 

DIA DOS AVÓS  

  O dia 26 de julho é muito especial para todos nós. É o dia que comemoramos a vida de 

pessoas muito importantes na nossa vida. E é por isso que o nosso desafio consiste em 

homenagear as nossas vovós e nossos vovôs. 

 As abelhinhas deverão gravar um vídeo homenageando os seus avós. Pode ser através de 

um poema, uma música, um textinho, entre outros. O importante é usar e abusar da 

criatividade para agradecer quem tanto amamos. 

  AGOSTO/2020 

DIA NACIONAL DA FOTOGRAFIA  

 No dia 19 de agosto é comemorado o dia nacional da fotografia, e é muito bom eternizar 

todos os momentos que passamos com nossos amigos, nossa família e com nós mesmos. 

 O desafio é reproduzir uma foto sua de pelo menos 3 anos atrás e fazer uma montagem 

como nos exemplos abaixo. (Que tal aproveitar o mês dos pais e reproduzir uma foto com o 

seu?). 

 Se atentem as roupas, ao cenário e aos objetos utilizados na foto antiga e usem toda a 

criatividade. Luz, câmera, ação... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

      SETEMBRO/2020 

DIA DO ALFAIATE  

  O Alfaiate é um profissional que fabrica roupas de forma artesanal e sob medida e sua 

profissão é comemorada no dia 06 de setembro. 

  Cada abelhinha deverá utilizar materiais que tiver em casa, como: jornal, sacolas, 

garrafas PET, papéis, tesoura, cola, lápis de cor, etc, para criar uma roupa bem bonita e 

divertida. Depois disso, deverá tirar uma foto vestindo a roupa (pode ser colocada em cima de 

uma blusa e short caso for da preferência da criança). 

  Alguns exemplos de inspiração: 

 

 

 

OUTUBRO/2020 

DIA NACIONAL DAS ABELHAS  

 No dia 03 de outubro é comemorado o dia nacional das abelhas. Existem mais de 20 mil 

espécies diferentes de abelhas no Mundo e não podemos deixar de comemorar esse dia tão 

importante que dá nome e brilho às nossas atividades. 

 O desafio consiste em gravar um vídeo falando qual a importância das abelhas para as 

pessoas e para o meio ambiente e o que podemos fazer para ajudar esses animais. As falas 

podem ser divididas entre as abelhinhas e cada uma falar uma parte. 
 



 
      

 NOVEMBRO/2020 

DIA DA DOAÇÃO DE SANGUE 

 A doação de sangue é um ato voluntário que pode ajudar a salvar muitas vidas. Em cada 

doação, uma pessoa doa, no máximo, 450 ml de sangue e essa única doação pode salvar a vida 

de até quatro pessoas. 

 O desafio consiste em gravar um vídeo falando a importância da doação de sangue, 

quais são os pré-requisitos para doação e os locais da sua cidade que aceita doações. Pode ser 

feito só um vídeo para colmeia e cada abelhinha falar uma parte.  

 

DEZEMBRO/2020 

 

DIA DO JARDINEIRO  

 O dia do Jardineiro é comemorado em 15 de dezembro e é o momento oportuno para a 

reflexão a respeito do desmatamento e da importância da conservação dos recursos naturais. 

 O desafio consiste em cada abelhinha plantar sementes ou uma mudinha de árvore para 

ajudar o nosso planeta. Elas são importantes por que nos oferecem oxigênio, sombra para nos 

refrescar e diversos frutos para comermos. Não se esqueça de registrar este momento com fotos 

ou vídeo. 
 

 

 

 



 

 

       JANEIRO/2020 

 DIA NACIONAL DA HISTÓRIA EM QUADRINHOS  

  A primeira história em quadrinhos surgiu nos EUA em 1894 e foi intitulada de “The 

yellow kid” e é comemorada no dia 30 de janeiro. História em Quadrinhos é é o nome dado a 

arte de narrar histórias por meio de tirinhas. 

 O desafio desse mês é criar uma história em quadrinhos de alguma parte da história de 

Jó. Capriche bem, com imagens e bem colorida e nos envie uma foto. 

 

 

       FEVEREIRO/2020 

DIA DO REPÓRTER  

 O dia do repórter é comemorado em 16 de fevereiro. O repórter é um jornalista que 

pesquisa a informação apresentada em diversos tipos de meios de comunicação. 

 Neste desafio vocês serão repórteres por um dia. Vocês deverão gravar uma reportagem 

divulgando as Abelhinhas e as Filhas de Jó Internacional. Caprichem no figurino e sejam 

criativas. Todas as abelhinhas podem participar do vídeo, e cada uma falar uma parte ou 

interpretar outros papéis coerentes com a atividade. 

      

 

 

https://conhecimentocientifico.r7.com/semana-de-arte-moderna-de-1922-historia-consequencias-e-principais-nomes/


 

 

MARÇO/2020 

DIA DO BIBLIOTECÁRIO  

 Ler estimula a criatividade, trabalha a imaginação, exercita a memória, contribui com o 

aprimoramento do vocabulário e na melhora da escrita. 

 Na primeira reunião do mês cada abelhinha deverá levar um livro que tem em casa e 

gosta, e deverá emprestar para outra abelhinha que ainda não leu ele e pegar um emprestado. 

Ela deverá ler o livro em casa e anotar um resumo da história e o que mais gostou para falar 

com o grupo na próxima reunião. Não se esqueça de registrar este momento com fotos ou 

vídeo. 

 

     ABRIL/2020 

DIA INTERNACIONAL DA MENTIRA  

 O dia internacional da mentira é comemorado no dia 01 de abril. 

 A tia Apicultora deve separar algumas frases de mitos e verdades sobre as filhas de Jó e 

as abelhinhas. As abelhinhas devem ser separadas em duplas. A tia deve ler a frase, dar uns 3 a 

5 minutos para as duplas discutirem e falarem se acham que é verdade ou mentira.  

 Depois que as meninas falarem, a tia deve explicar o porquê é verdade ou por que é 

mentira. No final todas ganham um bombom pela atividade. 

 Ex: As filhas de Jó é uma organização secreta -> MITO  

Podem entrar meninas de 7 a 9 anos nas abelhinhas -> VERDADE 

 



 

 

MAIO/2020 

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS  

  Os museus são importantes instrumentos de preservação da memória cultural de um 

povo, e responsáveis pelo seu patrimônio material ou imaterial. O dia internacional dos museus 

é comemorado em 18 de maio. 

 Nesse mês vocês deverão escolher algumas obras famosas que se encontram em museus e 

reproduzi-las, pode ser através de desenho, pintura ou fotografia. Usem da criatividade. 

 Exemplos: 

 

 JUNHO/2020 
 

TRABALHANDO OS SENTIDOS  

 A tia apicultora deve levar algumas frutas, salgadinhos, doces, etc.  

 As abelhinhas devem estar vendadas e experimentarem os alimentos com o intuito de 

tentar adivinhar o que estão comendo.  

 No final a tia pode explicar a pirâmide da alimentação e a importância de refeições 

balanceadas. Não se esqueça de registrar este momento com fotos ou vídeo. 

 

 



 

 

ATIVIDADES EXTRAS -> + 10 pontos  

Devem ser publicadas no Instagram e enviadas ao e-mail até 10 de junho de 2021. 

 

 Dia dos pais -> Vocês podem programar alguma homenagem aos pais em forma de 

vídeo e mandar para os tios do Bethel.  

 Dia Nacional das Filhas de Jó Internacional (20 de outubro) -> Vocês podem programar 

alguma homenagem às Filhas de Jó em forma de vídeo e mandar para as Filhas do seu Bethel.  

 Dia Internacional da Mulher (08 de março) -> Vocês podem programar alguma 

homenagem às mulheres e apresentar no final de uma reunião das FDJ após a cerimônia de 

encerramento. Observação: Não deixe de avisar a tia Guardiã do Bethel e a Honorável Rainha 

antes da reunião, para que elas se programem. 

 Dia das mães -> Vocês podem programar alguma homenagem às mães e apresentar no 

final de uma reunião das FDJ após a cerimônia de encerramento. Observação: Não deixe de 

avisar a tia Guardiã do Bethel e a Honorável Rainha antes da reunião, para que elas se 

programem. 

 

 Estamos ansiosos para ver as atividades de sua colmeia e esperamos que vocês possam 

aprender muito, mesmo durante a quarentena. 

Qualquer dúvida podem me procurar! Beijos de luz! 

 

Mariana Oliveira Axer - (31) 98014-0560 

 Tia Presidente do Comitê das Colmeias Mineiras do Grande Conselho Guardião de Minas Gerais 


