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Plano da atividade educativa: Dente feliz e dente triste 

 

Identificação da Equipe: 

o Andiara Farias  
o Andressa Rickes 
o Caroline Schmalfuss 
o Heloísa Grehs 

 

Identificação da Sala: Pré 1A – Escola Municipal de Ensino Fundamental Núcleo Habitacional 

Getúlio Vargas 

 

Justificativa da atividade: 

Reforçar conhecimentos de higiene bucal, estimular a higiene e saúde geral, além de incentivar 

e auxiliar na escovação supervisionada. 

 

Objetivo geral: estimular o conhecimento em saúde. 

 

Objetivos específicos: 

o Estimular o hábito de higiene bucal; 

o Desenvolver habilidade manual; 

o Reconhecer alimentos saudáveis; 

o Orientar o uso de dentifrício fluoretado; 

o Diminuir/remover de placa bacteriana; 

o Evitar futuras lesões de cárie. 

 

População-alvo: crianças de 4 a 6 anos, estudantes de escola pública.  

 

Conteúdo programático: 

o Conhecimento dos benefícios e malefícios dos alimentos; 

o Colagem de gravuras, classificando os alimentos que são bons e ruins aos dentes.  

 

 



Estratégia de abordagem: 

o Transmissão por meio de atividade lúdica e tátil; 

o Condicionamento por meio de escovação supervisionada. 

 

Como a ação será desenvolvida: 

Previamente iremos fazer dois dentes em E.V.A., um com uma expressão feliz e outro com uma 

expressão triste, e também iremos recortar imagens de alimentos que são benéficos e maléficos 

para a saúde bucal. Na escola, iremos sentar em roda com as crianças e distribuir de forma 

aleatória as imagens recortadas, e com os dentes no meio da roda, vamos solicitá-los para que 

identifique se sua imagem é boa ou ruim para a saúde dos dentes.  

 

Recursos materiais e didáticos: 

o E.V.A. (para fazer os dentes); 

o Figuras ilustrativas; 

o Fita para colagem. 

 

Recursos Humanos: 

o Dentista; 

o Nutricionista; 

o Auxiliares; 

o Professor. 

 

Método de avaliação (aferição serão os objetivos foram atingidos): 

Avaliar a capacidade das crianças em identificar as imagens de forma correta e reforçar algum 

ponto que seja necessário. 

 

Material desenvolvido:Exemplo do material que será desenvolvido. 

 

 


