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Este trabalho objetiva dar 
desenvolvidas no ano de 2019, de avaliar a percepção dos alunos
ensino infantil e fundamental ou médio, a priori de escolas
Rei, tais como: Escola Estadual Doutor Garc
Pimentel; Escola Estadual Tomé Portes Del
escolas das cidades vizinhas, como Santa
diversidade das espécies de abelhas
dispersas pelas dependências do
Federal de São João Del-Rei (UFSJ). A identificação das mesmas e incentivo a sua 
preservação através de uma Trilha Ecológica percorrida no Campus/Ctan. Visa 
difundir conhecimentos sobre a atividade apícola, seus produtos e sua interação 
com o meio ambiente, por meio de visitas ao setor do meliponário
experimental. A interação com o Grupo de Estudos em Apicultura e
– GEAPIS, e possíveis interaçõ
Busca ainda instigar esses mesmos alunos para uma maior aceitação da
implementação do mel no âmbito escolar, podendo despertar a curiosidade e
interesse de consumo, abrindo então um espaço para inserção do
das merendas, alcançando um segundo ponto do programa:
produtores de mel de São João del Rei no Programa Nacional
Escolar (PNAE), fortalecendo e favorecendo a participação da
fornecimento desse produto (mel), e consequentemente
ampliando o leque de possibilidades de consumo
gastronômico.  
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Este trabalho objetiva dar continuidade, mediante o sucesso, nas
desenvolvidas no ano de 2019, de avaliar a percepção dos alunos
ensino infantil e fundamental ou médio, a priori de escolas públicas de São João del 
Rei, tais como: Escola Estadual Doutor Garcia de Lima; Escola Estadual Aureliano 
Pimentel; Escola Estadual Tomé Portes Del Rei; podendo ampliar para demais 
escolas das cidades vizinhas, como Santa Cruz de Minas e Tiradentes, sobre a 
diversidade das espécies de abelhas nativas melíponas (abelhas
dispersas pelas dependências do campus Tancredo Neves (CTAN) na Universidade 

Rei (UFSJ). A identificação das mesmas e incentivo a sua 
através de uma Trilha Ecológica percorrida no Campus/Ctan. Visa 

conhecimentos sobre a atividade apícola, seus produtos e sua interação 
o meio ambiente, por meio de visitas ao setor do meliponário

experimental. A interação com o Grupo de Estudos em Apicultura e
GEAPIS, e possíveis interações com os projetos correntes quando conveniente.

Busca ainda instigar esses mesmos alunos para uma maior aceitação da
implementação do mel no âmbito escolar, podendo despertar a curiosidade e
interesse de consumo, abrindo então um espaço para inserção do
das merendas, alcançando um segundo ponto do programa:
produtores de mel de São João del Rei no Programa Nacional
Escolar (PNAE), fortalecendo e favorecendo a participação da agricultura familiar no 

to desse produto (mel), e consequentemente agregar valor ao produto, 
ampliando o leque de possibilidades de consumo local e até mesmo turístico e 
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continuidade, mediante o sucesso, nas atividades 
desenvolvidas no ano de 2019, de avaliar a percepção dos alunos das escolas de 

públicas de São João del 
Lima; Escola Estadual Aureliano 

Rei; podendo ampliar para demais 
Cruz de Minas e Tiradentes, sobre a 

nativas melíponas (abelhas-sem-ferrão) 
campus Tancredo Neves (CTAN) na Universidade 

Rei (UFSJ). A identificação das mesmas e incentivo a sua 
através de uma Trilha Ecológica percorrida no Campus/Ctan. Visa 

conhecimentos sobre a atividade apícola, seus produtos e sua interação 
o meio ambiente, por meio de visitas ao setor do meliponário didático-

experimental. A interação com o Grupo de Estudos em Apicultura e Meliponicultura 
quando conveniente. 

Busca ainda instigar esses mesmos alunos para uma maior aceitação da 
implementação do mel no âmbito escolar, podendo despertar a curiosidade e o 
interesse de consumo, abrindo então um espaço para inserção do mel no cardápio 
das merendas, alcançando um segundo ponto do programa: Introdução dos 
produtores de mel de São João del Rei no Programa Nacional de Alimentação 

agricultura familiar no 
agregar valor ao produto, 

local e até mesmo turístico e 


