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Sorriso Brilhante
Sua jornada para um

Guia de educação
Para professores de crianças entre 5 e 9 anos
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Escove três vezes ao dia (ao 
acordar, depois do almoço e 
antes de dormir) com escova 

dental e creme dental com flúor

Evite doces e bebidas 
açucaradas, escolha

alimentos saudáveis ao 
invés disso

Visite um dentista 
regularmente

Prezados Educadores e Responsáveis,
Bem-vindo ao programa educacional Colgate Sorriso Saudável, Futuro Brilhante® (BSBF), sua jornada para um sorriso brilhante! Essa 
aventura foi criada especialmente para crianças entre 5 e 9 anos, e inclui as ferramentas que os pequenos e suas famílias precisam para 
conquistarem uma boa e permanente saúde bucal em suas vidas.

Todos os anos, a iniciativa premiada da Colgate-Palmolive atinge mais de 100 milhões de crianças em idade escolar e suas famílias em 80 
países. Até hoje, já atingimos mais de 1 bilhão de crianças e familiares. As parcerias da Colgate com organizações de saúde e educação, 
associações profissionais, alianças entre governos e prestadores de cuidados orais fortalece o impacto do BSBF ao redor 
do mundo.

Essa jornada para um sorriso brilhante leva as crianças em uma aventura de saúde bucal com paradas que incentivam a escovação dental 
regular, reforçam os alimentos saudáveis para seus dentes, e trazem a consciência da importância de visitar regularmente o dentista. 

Com foco na prevenção e na abordagem otimista do BSBF, as crianças podem assumir o controle de sua própria saúde oral e ter o poder 
de serem “heróis da saúde bucal” para toda a vida. Essas habilidades podem ser facilmente integradas para além da simples escovação 
dental.

Acreditamos que, como educadores e responsáveis, vocês desempenham um papel vital para ajudar as crianças pequenas a desenvolver 
bons hábitos de saúde bucal que irão durar uma vida inteira.

Atenciosamente, 

Marsha Butler, DDS
BSBF Iniciativa Global de Saúde Bucal
Colgate-Palmolive Companhia

Bem-vindo à Jornada do Sorriso Brilhante

“ Todos os anos, a Colgate continua a levar as mensagens do Sorriso Saudável, Futuro Brilhante às crianças e famílias de todo o mundo. O programa 
ensina sobre escovação dental adequada, escolhas alimentares saudáveis e visitas regulares ao dentista. Desde a maior cidade até a menor 

comunidade, o BSBF fornece o conhecimento que cada criança precisa para assumir o controle de sua própria saúde bucal. É assim que podemos 
ajudar as crianças a terem um Sorriso Saudável, Futuro Brilhante”.

Debbie Last, Gerente de Relações Profissionais
Colgate-Palmolive (Pty) Ltdl África do Sul

Cada atividade tem um “Para continuar o aprendizado” que pode ser completado na sala
de aula com o professor. Isso permite que as crianças continuem sua aprendizagem durante todo o ano.

Stephanus Crous, Gerente de Relações Profissionais
Colgate-Palmolive Região Leste Oeste África (Pty) Ltdl

As crianças começarão a 
viagem que conduzirá
todos em direção a um 
sorriso brilhante.

História. Pôster “Escove os 
dentes 3 vezes ao dia”

Alimentos Saudáveis, 
Dentes Saudáveis.
Pôster dos dentes 
Saudáveis.
Fotos/alimentos.

Desenhos do 
Dr. Dentuço e da 
Dra. Escovita

As crianças terão uma
viagem para se tornar 
uma superestrela da 
escovação dental, os 
pequenos aprenderão a 
rotina de higiene bucal. 

A viagem das crianças em 
direção a identificação 
de bons alimentos e más 
escolhas alimentares– e 
como evitar a quantidade 
de alimentos açucarados 
para ajudá-las a terem um 
sorriso brilhante. 

As crianças aprenderão 
que as equipes 
odontológicas têm um 
objetivo comum: manter 
seus sorrisos brilhantes. 
Eles também aprendem 
sobre a importância 
de visitas regulares ao 
consultório do dentista. 

Lição 1
Página 4 a página 12

Lição 2
Página 6

Lição 3
Página 8

Lição 4
Página 10

Jornada Para 
Um Sorriso Brilhante

Itens: Itens: Itens: Itens:

Escovação 
dental

Alimentos saudáveis Visitando o Dentista

Visão geral das atividades Componentes do programa

Mensagens-chave para construir hábitos de saúde bucal

Para complementar esse Guia de Educação, o programa inclui:

O BSBF é construído em torno de mensagens-chave e informações baseadas em coragem e otimismo. Essas 
etapas ajudarão a garantir que uma criança possa ter um sorriso brilhante que dure uma vida inteira.

Pôster de parede
frente e verso:

De um lado como escovar os 
dentes e do outro lado um 
lembrete sobre a escolha 

dos alimentos.

Banner:
Esse display superdimensionado

mostra os passos de como 
escovar os dentes e conta 

com uma mensagem sobre 
a importância de escolher 

alimentos saudáveis. Coloque-o 
em um lugar onde todos possam 

ver.

Guia de escovação dental 
em família:

Entendemos que as 
famílias são parte 

integrante da mensagem 
do BSBF. O guia de levar 
para casa compartilha 
as principais etapas da 
escovação dental para 

famílias praticarem  em 
casa.

Gráfico da escovação dental: Um 
novo hábito é construído em 28 
dias. Essa prática tabela permite 

que as crianças rastreiem sua 
escovação de manhã, depois do 

almoço e antes de dormir, em 
uma rotina de três vezes por dia.

Estamos orgulhosos de te apresentar o programa Colgate Sorriso Saudável, Futuro Brilhante® (BSBF).
Esse guia de apresentação envolvente baseado em atividades facilita o ensino de importantes objetivos de saúde bucal.

A Jornada do Sorriso Brilhante foi projetada para ser apresentada por educadores ou responsáveis em uma variedade de cursos e 
configurações.  Isso inclui:

• Professor > educar as crianças na sala de aula para ajudar a construir hábitos diários
• Profissional da educação > apresentando a importância da saúde bucal para as crianças 
e responsáveis
• Profissional odontológico > orientar as crianças e/ou responsáveis para comportamentos positivos

Mais notavelmente, o BSBF é sobre o empoderamento. Isso porque assumir o controle de sua própria saúde bucal é um objetivo 
que todas as crianças podem compartilhar. Ao adotar uma abordagem de equipe que inclui a família e educadores, bem como o 
profissionais de odontologia, toda criança pode aprender e cultivar comportamentos adequados que se tornam parte de uma
rotina diária.

Alimentos Saudáveis, Dentes Saudáveis

Escove os dentes três vezes ao dia

3 4 5

1 2

Por fora
Escovar suavemente em 

círculos as superfícies externas 
dos dentes.

Depois do 
café da manhã

Antes
de dormir

Depois do 
almoço

No fundo
Escovar em cima dos dentes 

posteriores.

Atrás dos dentes 
da frente

Escovar suavemente para cima e para baixo 
atrás de cada dente da frente.

Por dentro
Escovar suavemente em 
círculos a parte de trás 

dos dentes.

Língua
Escove a língua.

Não saudável

Saudável

www.colgate.com.br/bsbf
© 2019 Colgate-Palmolive Company. Todos os direitos reservados. Uma Iniciativa Global de Saúde Bucal.

www.colgate.com.br/bsbf
© 2019 Colgate-Palmolive Company. Todos os direitos reservados. Uma Iniciativa Global de Saúde Bucal.

Escolha 
lanches 

saudáveis.

Limite o consumo 
de açúcar, 

salgadinhos e 
bebidas 

açucaradas.

Alimentos saudáveis,

Não Saudável

Alimentos que são 
bons para seus dentes, 

são bons para seu 
corpo inteiro!

Os alimentos 
sugeridos podem 

causar cárie.

Saudável

Dentes Saudáveis.

www.colgate.com.br/bsbf
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1 2 3

Por fora
Escovar suavemente em 

círculos as superfícies 
externas dos dentes.

No fundo
Escovar em cima dos dentes posteriores.

Atrás dos dentes 
da frente

Escovar suavemente para cima e para 
baixo atrás de cada dente da frente.

Por dentro
Escovar suavemente em 
círculos a parte de trás

dos dentes.

Língua
Escove a língua.

Use uma 
quantidade de 

creme dental do 
tamanho de um 
grão de ervilha.

Cuspa todo 
excesso de 

creme dental 
após a 

escovação.

Economize 
água. 

Não 
compartilhe a 

escova de 
dentes.
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Escove os dentes
três vezes ao dia

Querida família:
Você pode ajudar seu filho 
com um sorriso brilhante!
Com uma escova de 
dentes e creme dental com 
flúor, as crianças têm 
poder para manter seus 
dentes e gengiva 
saudáveis.

Lembre seu filho de 
escovar os dentes três 
vezes ao dia, todos os dias. 
Seu sorriso brilhante vai 
durar uma vida inteira!

3 4 5

1 2

Por fora
Escovar suavemente em 

círculos as superfícies 
externas dos dentes.

No fundo
Escovar em cima dos dentes 

posteriores.

Atrás dos 
dentes 

da frente
Escovar suavemente para 
cima e para baixo atrás de 

cada dente da frente.

Por dentro
Escovar suavemente em 
círculos a parte de trás 

dos dentes.

Língua
Escove a língua.

Como escovar os dentes

Nunca 
compartilhe 
sua escova
de dentes

Sorriso Brilhante 
Jornada do 

do seu filho

pela Jornada do Sorriso Brilhante
Vamos passar 

juntos

www.colgate.com.br/bsbf
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Escove os dentes três vezes ao dia
com creme dental com flúor – depois 
do café da manhã, do almoço e antes 
de dormir

Visite o dentista 
regularmente para ajudar a 
manter seus dentes e gengiva 
saudáveis

Evite alimentos açucarados 
e bebidas doces para reduzir o risco 
de cárie

Saudável Não saudável

Alimentos Saudáveis, Dentes Saudáveis

Escovação em casa 
com o Dr. Dentuço e Amigos

Minha Tabela de Escovação

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9

Dia 10

Dia 12Dia 13Dia 14Dia 15Dia 16Dia 17Dia 18Dia19

Dia 20

Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28

Dia 11

Eu escovo os dentes três vezes ao dia com creme dental com �úor, depois do café da manhã,              
depois do almoço           e antes de dormir.
Para a família: Certifique-se de que seu filho escova por 2 minutos e use uma quantidade de creme dental com flúor do tamanho de uma 
ervilha. *Marque na tabela depois da escovação. Lembre os outros membros da família desse bom hábito e peça para marcarem também!

Meu nome é:
(nome da criança)

Você conseguiu!

www.colgate.com.br/bsbf
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Comece aqui
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Conheça o Dr. Dentuço e a Dra. Escovita.
Do Dr. Dentuço pode ser um coelhinho de desenho animado, mas também é um dentista!

Ele e a Dra. Escovita são seus guias turísticos. Eles irão ajudar você a levar as crianças na 
jornada em direção a um sorriso brilhante.

Viagem para um Sorriso Saudável
Lição 1

Viagem para um Sorriso Saudável Lição 1 Continuação

 

 

Jornada para um sorriso brilhante

Neste momento, crianças de todo o mundo estão aprendendo sobre como cuidar de seus próprios dentes e 
gengiva para que elas possam ter um sorriso brilhante.

Você pode iniciar as crianças nessa viagem ensinando as importantes mensagens do Sorriso Brilhante que 
elas podem levar para a vida. É importante sabermos que podemos participar para melhorar nossa própria 
saúde.

Educador/responsável diz:
Hoje vamos fazer uma jornada que levará todos em direção a um
sorriso brilhante.

Viagem a um Sorriso Saudável:
O educador/responsável lê os destinos da Jornada Sorriso
Brilhante na Página 5. Esses devem ser compartilhados com uma 
leitura em voz alta para que todas as crianças possam receber uma 
boa primeira introdução às principais mensagens de saúde bucal.  
A viagem começa com uma breve visita à três lugares no mundo – incluindo a sua! Apresente as mensagens 
em cada uma dessas regiões para fazer com que as crianças pensem sobre esses importantes hábitos. 
Uma vez “embalados para sua viagem”, eles estarão prontos para continuar com as outras atividades!

As paradas da página 5 são projetadas para introduzir as mensagens-chave às crianças. Leia-as em voz alta para o grupo.

Destino #1: Escovação dental na África
Levante e brilhe – está de manhã na África! Esse é o lugar perfeito para começarmos 
a praticar a escovação dental. Uma escova dental e creme dental com flúor pode 
manter seus dentes e gengiva saudáveis. Ao fazer a escovação três vezes por dia, 
você terá um sorriso brilhante e um hálito fresco, bem como o controle da sua 
jornada.

Portanto, pegue sua escova e creme dental para nossa viagem imaginária! 

Destino #2: Escolha alimentos saudáveis na 
América Latina
Todas as crianças precisam de alimentos saudáveis – especialmente quando estão 
em uma grande aventura. Evitar alimentos doces pode ajudar você a manter seus 
dentes fortes enquanto viaja em sua jornada do Sorriso Brilhante. Então vamos parar 
na América Latina e ver quais petiscos nutritivos podemos levar para nossa viagem. 
Um pouco mais tarde, aprenderemos mais sobre como evitar o doce, escolhendo 
opções saudáveis.

Agora, vamos conhecer nossos guias turísticos!

Destino #3: Visitando o dentista na Índia
Bem-vindo à Índia. O Dr. Dentuço e a Dra. Escovita estão aqui para cumprimentá-lo! Eles 
são dentistas – e eles são muito amigáveis. Na verdade, o dentista é um parceiro em 
sua Jornada do Sorriso Brilhante. Você sabia que visitar o dentista regularmente pode 
ajudá-lo a manter seus dentes e gengiva saudáveis e fortes? 

Agora você já embalou as três coisas importantes que precisará para Jornada do Sorriso 
Brilhante:  escova e creme dental, lanches saudáveis e o dentista como seu parceiro. A 
sua jornada em direção à prática de bons hábitos de higiene bucal começa hoje e dura 
uma vida inteira, todos os dias. É divertido e fácil. 

Você está pronto? Vamos!”.

Bem-vindo à sua Jornada do Sorriso Brilhante!
Nessa jornada, estaremos aprendendo as rotinas e hábitos que o ajudarão a manter seus sorrisos brilhantes e seu 
hálito fresco.

Outras crianças como você também estão indo em suas próprias jornadas do Sorriso Brilhante. Hoje, nós vamos 
rodar o mundo para conhecê-las e reunir as informações importantes que precisamos para estarmos prontos para 
nossa viagem.

“Vamos fazer as malas para nossa viagem!
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Escovação dental
Lição 2

Essa parada se concentra em como escovar os dentes e levará todos em 
direção a um sorriso mais brilhante.

Incluir a escovação dental três vezes ao dia à uma rotina já estabelecida levará a uma melhor 
autoconfiança e um sorriso brilhante. O educador/responsável é encorajado a incluir crianças na ação 
de cantar, fingir escovar os dentes e outros gestos de acordo com os comandos. 

Educado/responsável canta uma canção com as crianças.
Canção de escovar os dentes (cantar ao som de “Frère Jacques”)

Para continuar o aprendizado...

Explique sobre placa bacteriana:
O educador/responsável diz: “A placa bacteriana é uma substância pegajosa que cobre os dentes. 
Todo mundo tem em sua boca. Mas quando o açúcar se mistura com as bactérias da placa bacteriana, 
pode criar ácido. Esse ácido pode causar danos ao fazer um buraco em seu dente. Iss é chamado de 
‘cavidade’. É por isso que é importante evitar que os germes da placa bacteriana se acumulem em 
seus dentes. Como: 

1. Escovar os dentes três vezes ao dia com creme dental com flúor
2. Não compartilhar a escova dental
3. Evitar doces 

Livrar-se da placa bacteriana vai ajudar a manter seu sorriso brilhante!”

Experiência prática 
Ataque da placa bacteriana:
Materiais: 2 colheres de chá de levedura, 1 xícara de água morna (NÃO QUENTE), 1 colher de
sopa de açúcar, 2 xícaras vazias.
Processo:  adicionar levedura às 2 xícaras e adicionar açúcar em apenas uma delas.
Observe:  o ataque da placa bacteriana acontece na xícara com o açúcar adicionado. Fale sobre o que 
as crianças estão observando e lembre que fazendo escolhas saudáveis e escovando os
dentes pela manhã, depois do almoço e à noite ajudará a eliminar a placa bacteriana.

Educador/responsável diz: 
“Hoje vamos ter uma melhor compreensão de como escovar os dentes”.

Rotina de escovação dental
Educador/responsável chama a atenção para o pôster:
“Escove três vezes ao dia”

Brincar: 
As crianças irão imitar a rotina de escovação dental com os dedos, como 
descreve o educador/responsável:

3. Cuspa todo o excesso de creme dental 
após a escovação dental 

Não enxágue sua boca com água. A 
pequena quantidade de flúor do creme 
dental que permanece na boca ajuda a 

prevenir a cárie

5. Economize água 
Assegure-se que as 

crianças entendam a 
importância de não 

desperdiçar água

4. Nunca 
compartilhe a 
escova dental 

2. Use uma 
quantidade do 

tamanho de um 
grão de ervilha

1. Siga esses passos de escovação dental.

com creme dental com flúor de manhã, 
depois do almoço e antes de dormir, para 
evitar cárie. 

Escove os dentes três vezes ao dia

Hora de cantar

Escovação dental Lição 2 Continuação 

Por fora
Escove 

delicadamente em 
círculos sobre a 

face externa dos 
dentes

No fundo
Escove sobre os 
dentes do fundo

Por dentro
Escove 

delicadamente 
em círculos sobre 
a face interna dos 

dentes

Atrás dos dentes 
da frente

Escove 
delicadamente para 

cima e para baixo 
atrás dos dentes da 

frente

Língua
Escove sua língua

Escova com Colgate, escova com Colgate
Três vezes ao dia, três vezes ao dia
E um creme dental com flúor, um creme dental com flúor
que faz os dentes fortes, que faz os dentes fortes

Escova em círculos, escova em círculos
Três vezes ao dia, três vezes ao dia
Manhã, almoço e noite, manhã, almoço e noite 
Ajuda a combater os germes, ajuda a combater os germes

Escova com Colgate, escova com Colgate
Três vezes ao dia, três vezes ao dia
Não vou compartilhar minha escova de dentes, não vou
compartilhar minha escova de dentes

Escova, escova, escova
Com a Colgate

Rotin
a de escovação
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Escolhas de alimentos saudáveis 
Lição 3

Essa parada se concentra nas escolhas alimentares saudáveis, pois elas tem relação com a saúde bucal. Peça às 
crianças para identificar bons alimentos e más escolhas alimentares apropriadas para sua região. O objetivo é 
mostrar aos estudantes que devem limitar a quantidade de alimentos açucarados que eles comem/bebem, para 
diminuir a placa bacteriana e evitar cárie nos dentes e que boas escolhas alimentares ajudam a fortalecê-los. 

Educador/responsável diz:
“Vamos fazer uma lista de alimentos e bebidas açucaradas, assim como uma lista de opções de alimentos saudáveis. 
Quanto mais doce o alimento, mais chances de cárie. Ficar longe desses alimentos irá ajudar as crianças a terem um 
sorriso brilhante. Quando eu escolho alimentos saudáveis para minha boca, eu faço escolhas saudáveis para todo o 
meu corpo”.

Educador/responsável traz à tona o cartaz “Alimentos Saudáveis, Dentes Saudáveis”.
Peça às crianças algumas opções de alimentos e bebidas saudáveis, agora peça algumas opções de alimentos não 
saudáveis. Compartilhe quais alimentos e bebidas açucarados podem levar à cárie.

Cante e responda: 
Faça com que as crianças digam isso com você três vezes: 
“Para manter meu sorriso brilhante, evito doces e escovo os dentes de manhã, depois do almoço e à noite!” 
“Para manter meu sorriso brilhante, evitei doces e escovei os dentes de manhã, depois do almoço e à noite!”
“Para manter meu sorriso iluminado, evitei doces e escovei os dentes de manhã, após o almoço e à noite!”

Essa música também pode ser usada como uma atividade de acompanhamento.

Para continuar o aprendizado:   

Jogar: “Buscar e Encontrar Jogo’’, também conhecido como “Eu Espio”:
Para jogar, peça às crianças que tragam seus alimentos favoritos ou usem o pôster “Alimentos Saudáveis, Dentes 
Saudáveis” como um início de ideia. 

Educador/responsável descreve a característica e as crianças adivinham
Exemplo: 
“Eu espio uma fruta amarela longa”, e as crianças devem dizer “banana”. 
Para crianças com mais idade, adaptar o jogo para incentivá-los a escreverem suas respostas. 

O educador/responsável deve usar 
o pôster “Alimentos Saudáveis, 
Dentes Saudáveis”.

Jogo: “Defenda uma alimentação saudável” 
Como jogar: 
O educador/responsável explica às crianças que elas levantarão 
quando ouvirem um “alimento saudável”. 
Os estudantes então se sentarão quando ouvirem um 
“não saudável”.
Exemplo: 
Educador/responsável diz: frango (crianças de pé)
Educador/responsável diz: doce (crianças se sentam) 
*Continuar o jogo com outros alimentos visto nas lições anteriores
ou não. 

Hora de Cantar

Não saudávelSaudável

Não saudávelSaudável

Escolhas de alimentos saudáveis Lição 3 Continuação 

 

Al
im

en
to

 saudável
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Esta parada é onde as crianças encontram o Dr. Dentuço e a Dra. Escovita. Eles aprendem que os 
dentistas são parte de uma equipe que ajuda a manter seus dentes saudáveis e seu sorriso brilhante. 
Para manter seus dentes saudáveis, as crianças devem visitar o dentista regularmente. A ênfase deve ser 
dada na criação de uma rotina regular de cuidados de saúde.

A forma que as crianças visitam o dentista podem parecer diferentes para cada região, esteja ciente de 
que cada criança pode ter uma experiência diferente com o dentista, hábitos odontológicos e como 
cuidar de seus dentes. Contextualize essa lição à sua região específica. Nem todos visitam o dentista ou 
um consultório odontológico. As crianças podem ver profissionais odontológicos em uma van móvel, ou 
em um consultório dentário local, ou, o dentista pode visitar a escola com equipamento odontológico 
portátil.

Educador/responsável diz:
Todas as equipes odontológicas têm o mesmo objetivo: manter seu sorriso brilhante. Quando você visita o dentista, 
é importante saber que ele/ela está lá para ajudá-lo(a) a ter um sorriso brilhante. Discuta com as crianças que os 
dentistas, como Dr. Dentuço e a Dra. Escovita (mostrado na tabela), são uma parte da “equipe” que ajuda a manter 
seus dentes fortes e saudáveis. 

O que o dentista faz?
O dentista é seu parceiro em saúde bucal. Ele ou ela pode:

• Verificar seus dentes
• Limpar seus dentes
• Tirar fotos (raios-x) de seus dentes para ter certeza de que estão saudáveis
• Mostrar como escovar os dentes corretamente
• Falar de alimentos saudáveis
• Responder a perguntas sobre seus dentes

Para continuar aprendendo:  

Finja Visita Odontológica: Dramatização
O educador/responsável escolhe duas ou três crianças para atuarem visitando o dentista. 
Personagens em “ação”: Dentista, paciente, e figura de pai/mãe/adulto que leva a criança ao dentista.  

Papéis/Atos: 
Entrar na sala de espera
Sentado na cadeira de exame para ter os dentes limpos/polidos
Raio-X ou tirando fotos de seus dentes (se disponíveis) 
Dizendo adeus e obrigado ao dentista – e prometendo que você voltará logo!

Sua própria jornada está apenas começando
Educador/responsável diz para os alunos:
“Nossa jornada aqui terminou, mas sua própria Jornada do Sorriso Brilhante acaba de começar! Isso porque 
cuidar bem de seus dentes é uma viagem que pode durar uma vida inteira. Com uma escova de dentes e 
creme dental com flúor, você tem o poder em suas mãos para melhorar sua própria saúde bucal”.

Peça às crianças que o ajudem a resumir seu novo aprendizado. Se as crianças precisarem de ajuda, use 
iniciadores de idéias para promover a discussão. As crianças também podem usar o pôster, conforme 
necessário.

• Descreva os passos da escovação dos dentes  
• Descreva duas novas opções de alimentos saudáveis sobre as quais você aprendeu 
• Por que fazemos escolhas alimentares saudáveis?
   Por que devemos evitar doces?
• Pense em dois membros de sua equipe de saúde bucal (por exemplo, mãe/pai, seu dentista e  

professor)

Mostre às crianças o material de levar para casa:

Jogar “Sorriso Brilhante” para ajudar as crianças a verem o porquê elas 
devem manter seus dentes saudáveis e fortes 
Fazer as crianças sorrirem umas para as outras.
O professor/responsável pergunta: “O que percebemos quando alguém sorri?”. O apresentador então aponta para 
o boca e diz: “Seus dentes!”.
Pergunte às crianças: Quem os ajuda a manter seus dentes brilhantes? As respostas vão variar, você deve garantir 
para garantir que eles façam a conexão com o “dentista”.  

Reiterar às crianças todas as etapas aprendidas hoje: escovar os dentes, evitar os alimentos açucarados e bebidas e 
visitar o dentista regularmente as ajudará a ter Sorrisos Brilhantes e Futuros Brilhantes.

Visitando o Dentista
Lição 4

Visitando o Dentista Lição 4 continuação

Minha Tabela de Escovação

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9

Dia 10

Dia 12Dia 13Dia 14Dia 15Dia 16Dia 17Dia 18Dia19

Dia 20

Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28

Dia 11

Eu escovo os dentes três vezes ao dia com creme dental com �úor, depois do café da manhã,              
depois do almoço           e antes de dormir.
Para a família: Certifique-se de que seu filho escova por 2 minutos e use uma quantidade de creme dental com flúor do tamanho de uma 
ervilha. *Marque na tabela depois da escovação. Lembre os outros membros da família desse bom hábito e peça para marcarem também!

Meu nome é:
(nome da criança)

Você conseguiu!

www.colgate.com.br/bsbf
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Comece aqui

Conte às crianças: “Aqui estão alguns materiais divertidos para você levar para casa e 
compartilhar com sua família. Mostra o que aprendemos sobre como cuidar de nossos dentes. 
O gráfico ajudará você a manter o controle de sua escovação dental por um mês inteiro. Além 
disso, vocês podem continuar escovando seus dentes com flúor três vezes ao dia, todos os 
dias!”

Para finalizar a apresentação, distribua os materiais às crianças.

Agradecemos por ajudar a garantir que os sorrisos das crianças
de sua região podem durar uma vida inteira!

Seu folheto “Jornada Para um Sorriso Brilhante” Gráfico de Escovação Dental 

Querida família:
Você pode ajudar seu filho 
com um sorriso brilhante!
Com uma escova de 
dentes e creme dental com 
flúor, as crianças têm 
poder para manter seus 
dentes e gengiva 
saudáveis.

Lembre seu filho de 
escovar os dentes três 
vezes ao dia, todos os dias. 
Seu sorriso brilhante vai 
durar uma vida inteira!

3 4 5

1 2

Por fora
Escovar suavemente em 

círculos as superfícies 
externas dos dentes.

No fundo
Escovar em cima dos dentes 

posteriores.

Atrás dos 
dentes 

da frente
Escovar suavemente para 
cima e para baixo atrás de 

cada dente da frente.

Por dentro
Escovar suavemente em 
círculos a parte de trás 

dos dentes.

Língua
Escove a língua.

Como escovar os dentes

Nunca 
compartilhe 
sua escova
de dentes

Sorriso Brilhante 
Jornada do 

do seu filho

pela Jornada do Sorriso Brilhante
Vamos passar 

juntos
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Escove os dentes três vezes ao dia
com creme dental com flúor – depois 
do café da manhã, do almoço e antes 
de dormir

Visite o dentista 
regularmente para ajudar a 
manter seus dentes e gengiva 
saudáveis

Evite alimentos açucarados 
e bebidas doces para reduzir o risco 
de cárie

Saudável Não saudável

Alimentos Saudáveis, Dentes Saudáveis

Escovação em casa 
com o Dr. Dentuço e Amigos
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Sua Jornada do Sorriso Brilhante

Destino #1:
Escovação dental 
na África
Escovando os dentes 
de manhã, depois do 
almoço e à noite

Destino #2:
Escolhendo 
Alimentos 
Saudáveis na
América Latina
Todo dia: escolhendo 
lanches saudáveis

Destino #3: 
Visitando o 
Dentista na
Índia
Visitando o dentista 
regularmente

2


