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PRÉ I 

 

DATA: 05/03/2021 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 

METODOLOGIA: 

Para finalizarmos a semana, vamos trabalhar sobre a higiene bucal. Sendo 

assim, a escola em parceria com a família, poderão ajudar na conscientização das 

crianças sobre a importância da escovação. Além de melhorar a qualidade da higiene, 

esse aprendizado ajuda amenizar a resistências que alguns pequenos apresentam na 

hora de escovar os dentes.  

Primeiramente, iremos assistir ao vídeo “Diário de Mika – Escovar os dentes”, 

acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=wLuZshM5-1M  

Em seguida, vamos conversar com a criança sobre a importância de escovar os 

dentes e também nossa língua quando acordamos, antes de dormir e após as refeições 

de forma correta, para que nossa boca fique livre de bactérias, evitando assim algumas 

complicações como a cárie, o mau hálito e o tártaro. Juntamente com essa conversa, o 

adulto pode expor os materiais de higiene bucal disponíveis em casa, como a escova, o 

creme dental, o enxaguante bucal e o fio dental, explicando para que serve cada um 

deles. Depois deixar que a criança os manipule a fim de explorá-los.  

ATIVIDADE: Para representar um de nossos dentes, um adulto irá cortar a base 

de uma garrafa pet, de maneira que fique como a figura abaixo, somente o fundo da 

garrafa (cuidar para que não fique nenhuma parte cortante que machuque a criança): 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wLuZshM5-1M


Depois, a criança irá passar nessa base da garrafa, pode ser com tinta guache 

ou massinha de modelar, simulando o alimento que comemos após as refeições. Por 

fim, pedir para que a criança reutilize a sua escova dental que já não usa mais e um 

pouco de creme dental de seu uso, para realizar a escovação do dente imaginário, 

realizando os movimentos corretos com o auxílio de um adulto (movimentos circulares 

e de movimentos de trás para frente), até o dente ficar totalmente limpo, sem nenhum 

alimento e bactérias. Lembre-se de enxaguar seu dente ao final!  

 

 

Obs: Grave um vídeo ou tire uma foto da criança realizando a atividade e compartilhe 

no grupo da sua turma.  

 


