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PLANO DE AULA
ATIVIDADES SOBRE HIGIENE BUCAL

INTRODUÇÃO:

  Em se tratando de educar para higiene bucal, há de se buscar uma prática 
participativa de modo que as orientações para os alunos sejam coerentes com 
a linguagem do próprio corpo.
 Quando os alunos perceberem que bons hábitos os ajudam a viver melhor, 
sem  dúvida  alguma  eles  estarão  motivados  a  colocá-los  em  prática  com 
regularidade.Estas crianças estão em fase de aprendizado, isto é, em idade 
propícia para incorporar as práticas de prevenção e hábitos de higiene bucal e 
corporal nas atividades diárias.
 Ser saudável é estabelecer bons hábitos e compreender que o nosso corpo 
merece um carinho especial, e que esse tratamento nos traz benefícios.

CAPACIDADES:

-Desenvolver  o  lado  cognitivo,  afetivo  e  psicomotor  da  criança  e  promover 
saúde  bucal  através  de  atividades  educativo,  preventivo  e  curativas 
estabelecendo  a  promoção,  manutenção  e  motivação  da  Saúde  Bucal  em 
crianças matriculadas no PROETI matutino - 2010 - da ESCOLA ESTADUAL 
PROFESSOR JOÃO MESTRE.

ATIVIDADES:
 
-Apresentação e leitura de textos informativos sobre higiene bucal;
-Conhecer o Batalhão da Limpeza, seus integrantes e aprender a escovar os 
dentes direitinho.

- Escova de dente: ajuda a retirar os restos de comida que ficam presos nos 
dentes,  pode  ser  bonita,  mas  tem  que  ser  eficiente!  É  bom  lembrar  que 
eficiência  passa  longe  das  escovas  velhas,  que  já  estão  completamente 
“descabeladas”.  Quando as cerdas começam a perder a forma original,  é o 
aviso que a escova precisa ser substituída rapidinho...

- Pasta de dente ou creme dental: deve conter flúor, que deixa os dentes 
mais resistentes ao ataque dos ácidos e também ajuda a “consertar” o esmalte 
no  ataque  inicial  da  cárie.  Mas  nada  de  exagero!  Basta  uma  pequena 
quantidade por vez! E no final da escovação cuspa tudo fora, não engula nada. 
Pasta de dente é para limpar, não para alimentar.

- Fio ou fita dental: deve ser usada pelo menos uma vez por dia. Magrinha e 
fininha daquele jeito, a fita dental consegue chegar onde a escova não alcança, 
completando o serviço.



- Música:
                          Meus dentinhos

(ciranda cirandinha)

Escovo, escovo
Os meus dentinhos
Escovo, escovo sem parar.
E depois de tudo limpo
Bem alegre vou ficar.
Escovo, escovo
Os meus dentinhos
Escovo, escovo sem parar.
E depois de tudo limpo
Um sorriso eu vou dar.

ARTESANATO:

Material utilizado:

• Palito de picolé
• Rolinho de papel higiênico
• Tinta guache
• Pincel
• Cola
• Tesoura
• Cartolina

Passo a passo:

-Recortar uma fenda na base dos rolinhos para dar o formato de dente;
-Pintar com a tinta branca;
-Fazer umas manchas com tinta preta em um dos dentinhos (que não foi bem 
escovado);
-Desenhar uma carinha alegre no dente branco e uma triste no dente “doente”;
-Pintar um palito de picolé para fazer a escova;
-Usar um retângulo de cartolina para fazer as cerdas;
-Após a secagem completa, unir os dentinhos e a escova com cola.

SITE ESCOLHIDO:   www.colgate.com.br  

 Procurando em um site de busca por algo relacionado ao tema Higiene Bucal, 
encontrei o site da colgate, entrei, comecei a pesquisar e me encantei com 
tantas informações, dicas e histórias muito bem elaboradas, que se 
encaixavam perfeitamente em meus planos.

NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA:

http://www.colgate.com.br/


-Pesquisas e atividades no site: www.colgate.com.br; no link “Mundo da 
criança”. 
(http://www.colgate.com.br/app/PDP/MundodaCrianca/BR/HomePage.cvsp)

-Leitura de dicas sobre a saúde dos dentes;
-Jogos:
-Tiro ao alvo: atirar creme dental nas bactérias, se errar perde os dentes!
-Hora da escovação: seguir as setas e clicar para uma boa escovação.
-Torre de creme dental: deve se manter a bola no alto usando as escovas.
As crianças exploraram o site com muito entusiasmo, se interessaram pelas 
histórias e brincadeiras!

UTILIZAÇÃO DA INFORMÁTICA EM MINHA PRÁTICA PEDAGÓGICA

 Estou começando esse ano o trabalho com a internet e as crianças, existem 
muitas atividades atrativas e enriquecedoras. A internet é uma ferramenta que 
pode ser utilizada para complementar a construção do conhecimento de 
maneira lúdica e inteligente.
 É necessário que se encontre sites e programas educativos que possuam 
características propícias ao desenvolvimento do saber.

Fotos da Atividade:

http://www.colgate.com.br/app/PDP/MundodaCrianca/BR/HomePage.cvsp
http://www.colgate.com.br/



