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Esta é uma história feita de
muitas outras histórias...
Histórias de crianças para
crianças...
E de Médicos dentistas que
cuidam dos seus maravilhosos
sorrisos...

Um

dia, a Maria,
a menina do sorriso de mil cores,
sentiu um dente a abanar…

Preocupada,

mostrou à mãe o seu
dentinho a dançar.
Ela ficou tão assustada!
A filha tinha UM DENTE
DE CADA COR.
Como era possível
nunca ter reparado?!
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CONTA E PINTA OS DENTES
DA MARIA E DO JOÃO COM
A SEGUINTE SEQUÊNCIA:
INCISIVOS – amarelo
CANINOS – verde
PRÉ-MOLARES – vermelho
MOLARES – azul

Dentição TEMPORÁRIA
ou de LEITE

Dentição DEFINITIVA
ou PERMANENTE

Nº Dentes

Nº Dentes

□

□

A Maria mostrou também a sua boca ao irmão mais velho, o João.

Viram que tinham dentes com diferentes formas e diferentes cores.

ADIVINHA AS CORES DO
SEU SORRISO NO MEIO
DESTA SOPA DE LETRAS:
- Amarelo
- Castanho
- Preto
- Cinzento
- Laranja
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A mãe da Maria estava mesmo preocupada:
- Amanhã, vamos ao médico dentista – disse.

Nessa

noite, as horas pareciam não passar!
Maria estava tão preocupada com os seus dentes que quando
adormeceu surgiram em sonhos fantásticas aventuras…

A Cidade Esburacada
Era uma vez uma cárie chamada Furadente. Vivia numa
tablete de chocolate. Ela era muito má. Certo dia um menino
provou-a, não gostou e atirou-a ao mar. Uma baleia muito
gulosa passou e comeu-a. Depressa a cárie saiu da tablete e
ao ver aqueles dentes pensou em fazer uma cidade. Esburacou,
esburacou…. Logo a dor começou. A baleia gritou, gritou… e
chamou vários peixes. Mexeu-se tanto na água que provocou
uma onda gigante.
A rainha do mar, a raia gigante, que era também a médica
dentista lá do s´itio, acorreu logo a socorrer a baleia com os
seus enfermeiros golfinhos. Sim, porque para segurar a baleia
são precisos muitos golfinhos, ela tem imensa força… A baleia
estrebuchou, guinchou, mas ao fim de algum tempo os seus grandes
dentes já estavam limpinhos. A dor e a cidade já tinham
desaparecido da sua boca. A raia aconselhou a baleia a não comer
tudo o que encontrasse pois quem iria pagar era o seu corpo.
A paz regressou ao oceano e a baleia nadou feliz...

O pa´is dos dentes
Certo dia fomos visitar um pa´is diferente, era o pa´is dos dentes.
Nele viviam os caninos, os incisivos, os pré-molares e os molares.
Quando lá chegámos os dentes estavam envolvidos numa grande discussão,
cada um dizia ser mais importante do que os outros. Os caninos diziam que
se não fossem eles nenhum dos seus colegas conseguia rasgar os alimentos. Os
incisivos também referiam a sua importância e gritavam que eram eles os mais
importantes porque cortavam os alimentos. Os pré-molares e os molares fartos
de os ouvir perguntaram se algum deles conseguia triturar os alimentos, todos
ficaram em silêncio…
Naquele momento, chegou a senhora Pasta de Dentes, que lhes disse que eles eram
mesmo tontos porque não viam que todos eram importantes e que cada um deles
tinha uma função. Concluiu que todos os dentes eram necessários de igual modo.
Entretanto, apareceu alguém pouco desejado, era o micr’obio Lúcifer,
um grande parasita que passava a vida a tentar danificar os
dentes e a arranjar confusão.

Disse à senhora Pasta de Dentes para ir embora porque não sabia o que
dizia e que os dentes tinham razão em querer descobrir qual deles era o
mais importante.
A dona Escova de Dentes, que andava por ali perto, ouviu o que o
micr’obio Lúcifer disse e logo lhe respondeu que o que ele queria era provocar
conflitos e ver os dentes zangados uns com os outros. Ela pensou numa
forma de travar o micr’obio Lúcifer e impedir que ele continuasse a fazer
maldades. Falou baixinho com a senhora Pasta de Dentes, certamente para
combinarem uma estratégia para se livrarem do micr’obio. Depois de falarem
começaram a escovar os dentes e o micr’obio Lúcifer mal se apercebeu, fugiu
a “sete pés” chamando-as de bruxas malvadas.
A Escova e a Pasta explicaram aos dentes que o Lúcifer s’o estava ali
para lhes fazer mal e que se ele destru´isse algum deles o pa´is dos dentes
nunca mais seria o mesmo.
Surgiu então um momento de silêncio, os dentes refletiram sobre a sua atitude
e perceberam o perigo que tinham corrido quando se deixaram influenciar pela
sua vaidade. Conclu´iram que quando estão presentes uma escova, uma pasta e
uns dentes limpos existirá harmonia e saúde no pa´is dos dentes.

A equipa dentária
Era uma vez uma equipa que limpava os dentes
durante a noite, eram os salvadores dos dentes. Os seus
nomes eram o Super Pasta, a Escova Estelar e o Corda
Dental. O Super Pasta era o l´ider. Estavam a passar pela casa
da Luana, uma menina de 5 anos e ouviram um dente a gritar:
- Socorro, socorro, salvem-me daqueles malditos micr’obios! exclamou o molar.
- Vamos, está um dente em perigo! - disse o Super Pasta.
Aquela menina nunca lavava os dentes. O Super Pasta saltou para a
Escova Estelar e pôs - lhe a pasta mágica, a Escova Estelar foi para a boca
da Luana e começou a esfregar o dente.
Os dentes ficaram a brilhar, mas havia bocados de comida entre eles, por isso
o Corda Dental lançou o seu fio e passou pelos dentes. Os restos de alimentos
sa´iram todos. Estiveram toda a noite a trabalhar e a limpar dentes porque
havia um menino que os tinha tão sujos que já estavam a cair.
Esta equipa cumpriu bem o seu trabalho, salvou muitos dentes
da desgraça.

A boca que
s’
o comia doces
Era uma vez uma boca que s’o comia doces:
chocolates, gomas, rebuçados e chupas…
Um dia os dentes disseram:
- Ajudem-nos! N’os estamos com dor.
A pasta e a escova ao ouvirem os gritos aflitivos
dos dentes, saltaram para dentro da boca, onde
viram muitas cáries.
Os dentes estavam amarelos e negros…
A pasta e a escova limparam os dentes, até ficarem
branquinhos.
As cáries ao verem tanta higiene na boca gritaram:
- Socorro, socorro! Assim não conseguimos furar mais dentes.
As cáries foram desaparecendo.
O fio dentário, curioso, ouvindo a guerra que houve na boca
entrou para retirar os restos de doces que a boca mastigou.
Esta nunca mais se irá esquecer das dores que passou e dos seus
três amigos que são fundamentais para uma boa higiene oral.

No dia seguinte, a Maria e a mãe acordaram bem
cedo e foram ao consultório de medicina dentária.

AJUDA A MARIA A DESCOBRIR O
CAMINHO PARA O CONSULTÓRIO
DA DOUTORA CAROLINA

A menina do sorriso de
mil cores descobriu com a
médica dentista um mundo
cheio de coisas novas e
muito interessantes.

A doutora Carolina deixou os dentes da Maria
muito brancos e brilhantes. O dentinho que
estava a abanar, como que por magia, caiu
enquanto a médica dentista o estava a limpar.
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- Não te preocupes, Maria – disse a doutora
Carolina – este dente é de leite!
É normal que comece a abanar quando o dente
definitivo quer nascer e ocupar o seu lugar.

Depois a doutora Carolina ensinou-lhe
quando devia escovar os dentes…
- De manhã (depois do pequeno-almoço)
- Depois do almoço
- À noite (antes de ir dormir)
… E como o fazer para manter
os dentes limpinhos

Quantidade de pasta
do tamanho de uma ervilha
(e com a quantidade de flúor adequada)

Movimentos “vai e vem”
(para trás e para a frente)
Movimentos circulares
(às rodinhas)

…e não esquecer o fio dentário.
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A Maria ficou a saber que cada dente é constituído
por várias partes…

COROA

3

2

1

4
GENGIVA

RAIZ

PINTA AS VÁRIAS PARTES DO DENTE
COM AJUDA DA LEGENDA

11 - Esmalte - Azul
22 - Dentina - Amarelo
33 - Polpa dentária - Vermelho
44 - Gengiva - Cor-de-rosa

…e que temos dentes com formas e funções diferentes.

PINTA E PREENCHE OS NOMES E AS FUNÇÕES DOS DENTES EM BAIXO
NOMES

_ N _ _ S _ V _

C _ _ _ N _

		

_ O _ _ R

FUNÇÕES

_ O _ _ A _

R _ _ _ A _

_ R _ T _ _ _ R

A doutora Carolina mostrou-lhe também os
alimentos que são mais prejudiciais à saúde dos
seus dentes.

LIGA OS NÚMEROS E
DESCOBRE ALGUNS
DESSES ALIMENTOS

23

A médica dentista ainda explicou à Maria que existem
bactérias que se alimentam dos restos de comida,
sobretudo doces. Se ficarem na boca os “bichinhos
invisíveis” transformam esses alimentos em ácido e fazem
“buracos” nos nossos dentes que se chamam cáries.

A Maria percebeu que tinha
ganho uma nova amiga – a
doutora Carolina, que vai
passar a visitar pelo menos
uma vez por ano.

PINTA-AS

No dia seguinte, na escola, a Maria
contou aos amigos a nova experiência
com a médica dentista.

Os amigos, muito entusiasmados, quiseram
também partilhar as suas aventuras…

A alimentação e os dentes da Joana
Joana era uma menina muito bonita, tinha olhos azuis, cabelo
claro aos carac’ois e pele branca.
Adorava dançar, mas o que ela gostava muito de fazer
era comer doces até ficar com dores de barriga, a mãe até lhe
chamava a “ Papa Doces”. Em casa tentavam escondê-los mas
ela encontrava-os sempre e muitas vezes comia-os às escondidas,
esquecendo-se de deitar fora os papéis e ouvia a mãe dizer em voz
alta:
- Joana, olha os dentes! Depois não te queixes…
Joana fazia de conta que não ouvia.
Dias depois, como era muito curiosa, Joana resolveu pesquisar
na internet sobre a alimentação e os dentes. Verificou que a mãe
tinha razão, que comer demasiados doces podia provocar cáries e
outros problemas para a saúde. Ficou um pouco preocupada e foi
pedir à mãe para marcar uma consulta no dentista, o que ela fez
imediatamente. Finalmente chegou o dia…

Mal entrou no consult’orio, um cartaz chamou logo a
atenção da menina “Para manter os dentes saudáveis,
mantenha uma alimentação correta”. Joana estava cada
vez mais nervosa … Sentou-se numa cadeira com a mãe
a aguardar a sua vez, quando ouviu chamar pelo seu
nome:
- Joana Cunha.
Respirou fundo e tentou acalmar-se porque se tivesse
algum problema nos dentes estava no s´itio certo para o
resolver. Já na cadeira, assustada com a boca aberta e
ao ver o dentista a olhar atentamente para os seus dentes,
pensou que tinha mesmo que parar de comer tantos doces.
Terminada a consulta o dentista disse-lhe:
- Desta vez correu bem, conseguimos tratar a tua
cárie e salvar o teu dente, mas tens que passar a ser
mais cuidadosa...
Joana prometeu que nunca mais ia abusar daquelas
“coisas feias”. Iria ter mais cuidado ao escovar os dentes
assim como com a sua alimentação pois afinal os dentes
também fazem parte da saúde e beleza das pessoas.
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O João também quis contar a sua história no médico dentista.
- Eu fiz selantes de fissuras – disse.
- O que é isso? – perguntou a Maria.
- O selante de fissuras é uma espécie de verniz que forma
uma “capa” protetora nos dentes definitivos, protegendo-os
do ataque das bactérias. O teu médico dentista vai saber quando
deve ser colocado – respondeu o João.
E os amigos da Maria continuaram a conversar…
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O Ataque das cáries
Era uma vez um menino chamado Miguel que não
gostava de lavar os dentes. Um dia de manhã, ao tomar o
pequeno-almoço sentiu uma dor intensa num dente.
Sem saber o que fazer chamou muitas vezes pela sua mãe:
- Mãe! Mãe! Vem depressa que me d’oi o dente!
A mãe muito aflita, aproximou-se do Miguel e
pediu-lhe para abrir a boca. Como não conseguia ver nada
resolveu ir ao médico dentista. O menino cheio de medo,
recusou ir.
No dia seguinte, como a dor não lhe passava, lá teve ele
de ir. Quando lá chegaram, o Miguel não hesitou e entrou
logo para o consult’orio. Sentou-se na cadeira e quando o
médico dentista o mandou abrir a boca perguntou-lhe:
- Vais fazer-me mal, doutor?
- Não, vou s’
o ver e tratar do dente que te está a doer.
No final da consulta o Miguel percebeu que não custava
nada. A partir desse dia passou a ir regularmente ao
médico dentista, nunca mais se esqueceu de lavar os dentes,
a l´ingua e usar o fio dentário.

A fratura do dente 21
Certo dia, depois do almoço, estava a Margarida a brincar com os
amigos no recreio. Enquanto jogavam às escondidas, tropeçou num ferro e
caiu no chão. Começou a chorar e logo se aproximaram os amigos. Esmurrou
o joelho, o nariz, a bochecha e pior que tudo… partiu um dente!
A Margarida ficou muito triste, principalmente por causa do dente que
partiu, ela pensava que ia ficar assim para toda a vida.
Sem perder tempo, foram logo ao dentista e este fez-lhe uma espécie de
“fotografia” ao dente chamada radiografia para ver o que se passava e no
final disse-lhe:
- Margarida, tens uma fratura num incisivo central permanente,
também conhecido dos médicos dentistas por dente 21. Ele vai ficar como
os outros, mas tenho de o reconstruir o mais breve poss’ovel. Não te
preocupes que não vai doer nada! S’o deves ficar com a boca bem
aberta para eu voltar a deixá-lo como novo!
A Margarida ficou muito quieta para que tudo corresse
bem. Quando acabou a consulta olhou-se ao espelho e viu
o dente arranjado. Ficou tão feliz! Chegou à escola e
mostrou o dente reconstru´ido à professora e aos colegas,
e claro todos ficaram muito admirados porque o seu
dente estava perfeito, ninguém diria que aquele dente
alguma vez tivesse partido.

Uma lição para não esquecer
Era uma vez um menino de nome Xavier, que tinha os seus dentes
amarelados porque não tinha o hábito de os escovar. Quase todos os dias na
escola os meninos se riam dele, quando sorria só se viam dentes feios e sem brilho.
Farto desta situação tomou uma decisão!
Chamou o trio fantástico. A Flourina que evita o aparecimento de cáries
e fortalece os dentes, a Escovice que escova os dentes e evita a acumulação de
bactérias, e o Fin’orio fio dentário que remove as que estão mais escondidas entre os
dentes. O trio fantástico entrou em ação!
Na manhã seguinte o Xavier foi para a escola… Quando entrou na sala, todos
repararam no seu sorriso brilhante e fresco, dando-lhe os parabéns. Como se sentiu
tão bem por ter uma boca limpa e um belo sorriso, passou a escovar os seus dentes
três vezes ao dia A da noite nunca esquecia, porque sabia que durante a noite se os
dentes não fossem bem lavados as bactérias faziam uma grande festa, acabando por
destru´i-los.
Alguns dias depois caiu um dos seus dentes de leite, e ele colocou-o debaixo
da almofada à espera do presente da fadinha.
O Xavier ficou surpreendido e muito feliz, porque desta vez a fadinha deixou
um presente. O seu pai explicou-lhe que na maior parte das vezes a fadinha s’o
deixa presentes a quem cuida dos seus dentes. O Xavier percebeu que vale mesmo
a pena cuidar dos dentes, pois além dos colegas já não gozarem com ele, sentiase muito mais bonito e ainda recebia presentes da fadinha dos dentes.

O menino que recuperou
o seu dente definitivo
Há muito, muito tempo, um menino chamado Rafael,
estava na sua casa quando uma amiga da mãe veio
visitá-lo juntamente com a sua filha Lua, acabadas de
chegar do Brasil.
O Rafael foi logo buscar um brinquedo para agradar à
amiga, mas descuidou-se, escorregou e bateu com a boca
na esquina de uma mesa. Ficou muito aflito ao ver tanto
sangue. A mãe assustad´issima foi socorrê-lo, mas não
tinha reparado que o filho tinha perdido o dente incisivo
que já era definitivo. A mãe da Lua ao ver a falta
do dente mandou a sua filha procurá-lo. Depois de o
encontrarem colocaram-no, com todo o cuidado, no espaço
vazio da gengiva, mas sem tocar na raiz.
Apressadamente correram para o carro e foram para
o Hospital, onde o médico dentista, muito simpático,
conseguiu recuperar o dente do Rafael. Durante algum
tempo o Rafael teve que usar um arame no dente para o
fixar novamente na gengiva.
Agora vai regularmente ao médico dentista e gosta muito,
pois sabe que os seus dentes estão bem cuidados e vigiados.

O Francisco foi o último a falar, mas tinha
uma coisa muito importante para dizer:
- Há um tempo atrás, caí no jardim e parti
um dente – disse. Fui logo ao médico
dentista mas levei o pedacinho do dente
num copo com saliva, também poderia ter
sido em leite branco. O doutor conseguiu
“colar” o meu dente. Ficou perfeito!
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Maria estava fascinada com as coisas giras que
podíamos fazer aos nossos dentes para os tornar
fortes, saudáveis e bonitos.
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– disse.

A menina do sorriso de mil cores

estava diferente…
Muito brevemente iria receber a nova irmã em casa e sabia
que esta, desde muito pequenina, logo que nascessem os seus
primeiros dentinhos, deveria visitar a doutora Carolina.

Maria era agora conhecida como

a menina do sorriso dos mil brilhos…

Aprende um
bocadinho mais
acerca de....

Doenças das gengivas
Os micróbios também podem causar
doenças às nossas gengivas, tornando-as
mais vermelhas e, às vezes, até sangram
um bocadinho; é o que se chama gengivite,
que pode tornar-se ainda mais grave se não
for tratada. Uma boa higiene oral ajuda a
proteger as gengivas e a evitar estas doenças.

Bactérias/placa bacteriana
Micróbios que vivem na boca
(como noutras partes do nosso
corpo) e que podem provocar
doenças.

Cárie dentária

Dentífrico ou pasta de dentes

Doença que é causada por bactérias; se elas tiverem
alimento (açúcar, de preferência...) produzem ácidos
(espécie de líquidos muito amargos) que abrem
“buraquinhos” nos dentes, destruindo-os e provocando
dores. Mas não te preocupes! Se escovares sempre muito
bem os teus dentes com uma pasta com flúor pelo menos
2 vezes por dia (uma das quais antes de ires dormir), se
não comeres muitas vezes guloseimas e se consultares
o teu médico dentista pelo menos 1ou 2 vezes por ano,
dificilmente terás esta doença.

Serve para ajudar à escovagem dos dentes,
fortalecendo o esmalte e tornando mais
difícil o ataque das bactérias. Não deve
ser engolida mesmo que saiba muito
bem.... A quantidade de flúor da pasta é
muito importante e deve rondar os 1000
- 1500ppm (pede ajuda aos teus pais para
verificar no rótulo e ao teu médico dentista
para que indique a mais adequada).

Selante de fissuras

Dentição temporária
ou de leite

É uma espécie de “verniz” protetor que se aplica
nos dentes definitivos, de preferência assim que
estes acabam de “nascer”. Preenche os sulcos
(fissuras) mais marcados, evitando que aí se
acumulem restos de comida, protegendo-os do
ataque das bactérias.

É formada, quando completa,
por 20 dentes, que começam a
“nascer” por volta dos 6 meses
de idade. Gradualmente, vão
sendo substituídos pelos dentes
definitivos até aos 11-13 anos.
Apesar de estarem na boca
temporariamente, os dentes de
leite são muito importantes e
têm de ser bem conservados.
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Dentição definitiva
ou permanente
É formada, quando completa,
por 32 dentes com diferentes
formas e funções. Por volta
dos 6 anos de idade surgem os
primeiros dentes permanentes
– incisivos e primeiros molares.
Se não contarmos com os
dentes do siso, os últimos
dentes definitivos “nascem”
por volta dos 11-13 anos.

Flúor
Dá força e resistência
aos dentes, sobretudo se
utilizado com a frequência
e dose adequada na pasta
de dentes ou quando
aplicado na consulta de
medicina dentária.

O

Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel - Coimbra
situa-se na zona Norte do concelho de Coimbra, é formado
por trinta estabelecimentos de ensino, dos quais dez Jardins
de Infância, dezanove Escolas do 1o Ciclo e a Escola Básica
Rainha Santa Isabel com 2o e 3o ciclos e que funciona como
sede. O Agrupamento integra o projeto Territórios Educativos
de Intervenção Prioritária (TEIP II), apostando na qualidade da
territorialização da educação através de uma dinâmica de rigor e exigência em
toda a vida escolar, reforçando a inclusão de alunos e promovendo a cooperação
entre a escola e o meio.
“Histórias com dentes”, presente neste livro, resultou do trabalho desenvolvido
em nove escolas do 1o ciclo deste agrupamento, envolvendo alunos que
participam no laboratório de Língua Portuguesa “Pudim de Letras” no
âmbito do projeto TEIP II. É um exemplo de boas práticas no que se refere
ao desenvolvimento da escrita criativa e resulta de um trabalho sistemático e
específico de enriquecimento e complemento curricular e de mobilização para
aquisição de aptidões linguísticas e técnicas de aperfeiçoamento da língua
portuguesa. Na realidade, as crianças em idade escolar, quando provocadas e
motivadas revelam uma imaginação fértil em ideias e revelam potencial que lhes
permite criarem histórias ricas, criativas e construtivas. Parabéns pelo trabalho
apresentado!
Escolas participantes: EB1 de Eiras, Brasfemes, Santa Apolónia, Adémia,
Pedrulha, Loreto, Vilela, Trouxemil e Souselas.

A

Universidade de Coimbra foi fundada pelo Rei D. Dinis, em
colaboração com o prior da Igreja de Santa Cruz, com o abade
de Alcobaça e outros eclesiásticos. Inicialmente estabelecida em
Lisboa, com o nome de Estudo Geral, foi sancionada por bula do
Papa Nicolau IV, a 13 de Agosto de 1290. Em 1308, foi transferida
para Coimbra por D. Dinis que lhe conferiu o estatuto académico,
e, mais tarde por D. Afonso IV de novo para Lisboa, donde
retornaria em 1354. Este vai e vem continua até que, D. João III, em 1537, decide transferi-la
definitivamente para Coimbra. A Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra é
a mais antiga do nosso país. Foi a única escola médica em Portugal até 1825, período em
que as escolas médico-cirúrgicas de Lisboa e do Porto foram criadas, sendo transformadas
em Faculdades de Medicina em 1911, data da fundação das suas Universidades.
O Curso de Medicina Dentária teve o seu início no ano letivo de 1985/1986,
funcionando atualmente na “clinica universitária” de Medicina Dentária, instalada nos
Blocos de Celas do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Teve como digníssimo
impulsionador o Sr. Professor Doutor João Luís Maló de Abreu, devidamente coadjuvado
por alguns Professores e Médicos da Faculdade de Medicina e dos Hospitais da
Universidade de Coimbra.
O agora Curso de Mestrado Integrado em Medicina Dentária está organizado de acordo
com o Tratado de Bolonha, em cinco anos: dois anos dedicados às ciências “básicas”,
um ano “pré-clínico” e dois anos clínicos assentes numa atividade formativa e assistencial
direta em pacientes. Paralelamente, a área de Medicina Dentária desenvolveu uma
componente de investigação científica muito importante e de reconhecido dinamismo.

Regras
do jogo
Idade recomendada: > 5 anos
Número de jogadores: 2 - 6 jogadores
Ganha quem conseguir atingir o sorriso
dos mil brilhos em primeiro lugar.
Dente cariado
Este dente pode doer muito! Já tem
uma cárie. Fica uma vez sem jogar;
Bola de râguebi
Não usaste o protector bucal durante
o jogo e partiste um dente. Recua duas
casas;
Fio dentário
Muito bem! Usas o fio dentário para
limpar os espaços entre os teus dentes.
Avança três casas;
Guloseimas
Estes alimentos não fazem bem aos
teus dentes, só o tornam mais fraco!
Recua 4 casas;
Médica(o) dentista
Tens visitado a tua médica dentista
regularmente. Muito bem, os
teus dentes estão óptimos! Lança
novamente o dado;

Corrida para o
sorriso dos mil brilhos
Como começar:
Constrói o teu próprio dado recortando
o desenho que se encontra na capa do
livro. Sorteia a vez de jogar e segue as
instruções.
Selante de fissuras
Colocaste uma espécie de “verniz” nos
teus dentes que protege do ataque das
bactérias. Avança 2 casas;
Dente com flúor
Parabéns! Usas pasta de dentes com
flúor, o que vai ajudar a fortalecer os
teus dentes. Avança 3 casas;
Dente bem escovado
Escovas correctamente os teus dentes
pelo menos 2 vezes por dia.
Avança 4 casas!
Bactérias
Escovaste mal os dentes e alguns
“bichinhos” ainda ficaram escondidos
na tua boca. Ficas uma vez sem jogar;
Língua
Esqueceste-te de escovar a língua! As
bactérias vão continuar ao ataque.
Recua 3 casas.
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