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RESUMO 

Introdução: O ato da escovação bucal deve fazer parte da rotina da escola, auxiliando as 

crianças na formação de hábitos saudáveis de higienização bucal, melhorando assim a saúde de 

cada indivíduo. A escola, junto com a família, deve estimular a construção de uma consciência 

sanitária auxiliando na melhoria do controle das ações desenvolvidas e serviços relacionados à 

saúde bucal das crianças.  Objetivo: O objetivo da pesquisa foi apresentar ações educativas que 

possam orientar as crianças a adotarem medidas de prevenção em educação bucal e manutenção 

garantindo uma melhoria nos hábitos de higiene bucal e desenvolvimento saudável. 

Metodologia: Partindo da pesquisa bibliográfica sobre o tema e da pedagogia de projetos 

apresentamos sugestões de projetos interdisciplinares sobre o tema educação bucal a serem 

aplicados com crianças de 4 e 5 anos da Educação Infantil. Resultados e discussão: Sorriso 

saudável – criança feliz foi o primeiro projeto proposto com o objetivo de incentivar os 

educandos a prática da higiene bucal no seu dia a dia, estimulando o interesse em manter a 

dentição e a boca saudáveis. O projeto 2 foi intitulado Fada do dente e teve como objetivo que 

as crianças compreendessem o processo da perda do dente de leite, desmitificando 

conhecimentos do senso comum e permitindo que as elas encarem essa fase como normal. 

Conclusão: A educação bucal na escola é uma temática que não deve ser desprezada pois ela 

possibilita a construção de hábitos saudáveis que envolvem a higiene bucal e a prevenção de 

cáries e outras enfermidades relacionadas a dentição. Para que as crianças criem esses hábitos 
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é preciso trabalhar de forma interdisciplinar, criativa e lúdica com atividades que permitam a 

criança adquirir conhecimentos e formar hábitos que vão ser importantes para uma vida adulta 

saudável.  Cabe a escola incluir na rotina da Educação Infantil a escovação dos dentes, uso do 

fio dental e aplicação do flúor, pois é por meio da aprendizagem com os adultos que a criança 

vai adquirindo experiências, hábitos e ganhando autonomia. 
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