
Tio Dentista Dentista

Olá crianças, como vocês estão?
Hoje o tio veio conversar com vocês sobre a

saúde do dentinho de vocês. Olá Criançada!

Aqui é o Sr.Dente Saudável,
e hoje vim contar um

pouco da minha rotina
para vocês.

Em

Ei crianças, hoje iremos ter uma palestra
com o tio Théo sobre os dentinhos.

Todos em fila e em silêncio,
vamos para sala de vídeo.

Ebaaa!



Todos os dias assim
que acordo, vou

direto pra cozinha
tomar o meu café; E
criançada é super

importante se
alimentar bem em.

5 minutinhos após
o café, vou logo

ao banheiro fazer
a higienização dos

meus dentes.

Pois bem, o tio vai ensinar vocês.
E a cada passo a passo vocês vão imitando o

tio com os dedinhos ok?

Ei crianças vocês sabem como
escovar os dentes de forma correta?

Tem que ter
muita pasta
de dente né

tio?

Não sei Tio

OK OK OK



ATENÇÃO
A quantidade de

creme dental deve
ser no tamanho de

uma ervilha.

1° Peguem a escova e
coloquem o creme
dental.

2° Comecem escovando a
parte da frente, sempre
com movimentos de
bolinha.

3° Quando chegarem no
fundo na boca, façam o
movimento de
vassourinha, para tirar
toda sujeira do dente.

4°Depois que estiver bem
limpinho vocês vão abrir
o bocão e escovar em
cima do dente fazendo
movimento de vai e vem.

5° Depois de repetir esse
processo nos dois lados
da boca, em cima e em
baixo e também do lado
de dentro chegou a hora
de escovar a língua.

6° Coloquem a língua
toda para fora e
façam movimento de
vassourinha.

Prontinho, agora
finalizamos passando o
fio dental em TODOS os
dentes.

Eai criançada,
aprenderam direitinho

como escovar os
dentes com o tio

Théo?

SIIIIIM!



É muito importante
escovarmos os dentes

após cada refeição, para
manter sempre os dentes

saudáveis e livres dos
bichinhos.

Qual
bichinho

tio?

Esse bichinho Betina se
chama CÁRIE, é uma bactéria
devido ao consumo de muito

açúcar,  alimento gorduroso e
vários outros. Que acaba

causando uma manchinha no
dente pela falta de

escovação.

CÁRIE



Grande beijo do Sr.
Dente Saudável.

Bye, Bye!

ECA Tiol!
Eu escovo todos os dias e a

minha mãe me leva para
consultar com a tia Carol,
minha dentista, todos os

anos.

Muito bem Vicente, você
esta de parabéns. Além
de uma boa escovação

todos vocês devem fazer
uma visita ao dentista
pelo menos de 6 em 6

meses .

Hey galerinha, espero que
vocês tenham gostado da

nossa conversa. E lembrem-se
sempre de escovar os dentes,
usar fio dental e fazer uma

visitinha ao dentista em!



E vamos para
classe fazer um

trabalhinho sobre o
que aprendemos

hoje.

Agradeçam o tio Théo
crianças.

Faça um desenho
sobre o que
aprendeu na

palestra do tio Théo.

Eai crianças, gostaram?

SiiiM

pasta    de     
 dente

ERVILHA

=
Varrer

a língua

Fio
dental

MURAL  2° B
Dentista na escola

Betina

Vicente

Bia


