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RESUMO:  

Introdução: O ensino de higienização bucal na educação infantil é muito importante, essa é a 

fase em que a criança esta construindo o seu conhecimento de mundo, e torna-se necessário 

desenvolver essa temática, para conscientizar e favorecer o aprendizado do aluno. É preciso 

que os educadores mostrem para seus alunos o que acontece quando não possuímos a 

higienização correta, apontando que a escovação favorece a dentição saudável, boa aparência, 

bom hálito, boa pronúncia, boa digestão, promovendo o relacionamento social na infância até 

a fase adulta. Objetivo: O objetivo desse artigo foi conscientizar os educadores sobre a 

importância de se ensinar e incentivar o educando sobre a prática de higienização bucal no seu 

dia a dia, estimulando-lhes o interesse em manter a dentição e a boca saudáveis. 

Metodologia: Pesquisa bibliográfica e sugestão de um projeto de incentivo a escovação 

diária. Resultados e discussão: A criança que não possui o hábito de higienizar os dentes 

vivenciam enfermidades que comprometem não somente a saúde física como a bucal também, 

sendo que muitas das vezes a família dessa criança não tem condições de pagar um tratamento 

odontológico, e assim levam a perda dos dentes precoce. A educação bucal é um tema que 

não pode ser deixado de lado principalmente na Educação Infantil, que é uma fase onde a 

criança organiza seus hábitos, quando o professor orienta seus alunos e também os pais, os 

discentes aprendem a praticar diariamente a higienização, e também evita a digestão de 

alimentos que talvez possa prejudicar, conhecimentos esses que são levados para a vida toda. 

Pensando nessa necessidade sugerimos um projeto interdisciplinar voltado para os alunos da Educação 
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Infantil: “Conhecendo e usando os materiais para a higienização bucal”, com o objetivo de 

conscientizar e estimular os alunos sobre a importância da higienização bucal no cotidiano, 

destacando os objetos que devem ser utilizados na higienização bucal. A partir da música O 

rap da escova, da turma do Seu Lobato, discutir a importância da escovação bucal, quais os 

objetos que se utiliza na escovação e ensinar a forma correta de se escovar os dentes. Propor 

aos alunos que a construção de um porta material de higiene bucal, individual, com garrafa 

pet, lembrando a importância da escovação e que cada aluno deve ter a sua escova de dente e 

seu creme dental. Conclusões: Esse tema necessita ser melhor trabalhado dentro da escola, 

pois não é apenas restrito a área médica. Os cursos de formação de professores deveriam 

informar e formar melhor o educador, especialmente o da Educação Infantil, para trabalhar a 

temática da higiene bucal. Se faz necessitário que as escolas e seu corpo docente se 

comprometam e incentivem os alunos na rotina de escovação, de higienização adequada, 

promovendo um sorriso saudável gerando bem estar social ao educando. 
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