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Objetivo 

Esse material é uma 
forma de instruir você 

mamãe durante o 
processo de higiene oral 
do seu filho, o principal 

objetivo dele é esclarecer 
quais os materiais vão 
ser enviados e como 

utilizá-los.



Materiais enviados

Material para 
recortar

Material para 
imprimir em 

papel adesivo 

Material para 
imprimir em 
folha grande

Quadro de 
recompensa



Material para recortar
• É uma ideia de incentivo a escovação com o 

objetivo de ensinar e dar mais autonomia a ele 

durante a escovação 

• Elas devem ser coladas na parede de frente ao 

local onde ele escova os dentes rotineiramente

• Após recortar , colar as imagens em sequência, da 

mesma forma que está disposto na figura

• A escovação  segue essas etapas da esquerda 

para direita

Colocar o creme 
dental na escova

Escovar o lado 
esquerdo

Escovar os dentes da 
frente

Escovar o lado direito

Escovar a face 
mastigatória com 

movimento de vai e 
vem , escovar a  língua 

, bochechar e cuspir

Escovação finalizada



Como auxiliar o seu filho a escovar os dentes ?

A escovação deve ser sob supervisão 

O creme dental deve ser com flúor 

A quantidade de creme dental é equivalente 
a UM GRÃO DE ERVILHA para escovação

O PRINCIPAL É INCENTIVAR o Gustavo a 
aprender o processo



Importante !

Procurar usar 
escovas com 

cabeça 
arredondada Cerdas macias 

Use o fio 
dental antes 

da escovação

Escove 3x ao 
dia 



Escovar os dentes da frente

Escovar em movimentos 
circulares 

Contando de um até dez 
em voz alta 

“- faz bolinha, bolinha , 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10”





Escovar o lado esquerdo
Essa outra figura deve ser colada ao lado 
da primeira seguindo a sequência 
numérica dos quadrinhos recortados

São indicados movimentos rotacionais com 
as cerdas da escova inclinadas em relação 
ao dente

Os movimentos podem ser acompanhados 
por uma contagem numérica

Cada sequência deve ser contada com ele 
de um a dez  , em voz alta 



Escovar o lado direito

O Incentivo é uma das 
partes mais 

importantes na 
aceitação do processo 

de escovação

Elogiar e tornar o 
momento da escovação 
mais interativo motiva 
a realização de uma 

forma mais fácil

Repetir os movimentos feitos no 

lado oposto



Escovar a face mastigatória e interna 
dos dentes

Movimento de vai e 

vem “vassourinha”

Escovar a parte 

interna dos dentes

De dentro para fora 



Escovar a língua , bochechar e cuspir

Basta posicionar a escova na posição horizontal e 
varrer a saburra lingual seguindo o sentido de 
dentro para fora da boca

Bochechar e cuspir



Escovação finalizada

É importante 
representar pra ele 

que a atividade 
está finalizada

Guarda a escova e 
o creme dental 

Elogia a conclusão 
de cada escovação



Adesivo

Imprimir em forma 
de papel adesivo

Colar no creme 
dental 



Quadro de incentivo 



Painel interativo 

Deve ser 
impresso em 

folha grande em 
um material 
mais duro

Plastificar

A intenção colar 
alguns papéis 

pequenos 
escuros nos 

dentes e simular 
uma escovação 


