


Júnior, hoje vamos fazer uma 
experiência muito especial:
 a experiência das Cáries 

nas Maçãs.

Cáries nas maçãs? Mas 
as maçãs também têm 

cáries? É porque não andam 
a lavar os dentes!

ahah, nada disso Júnior! Claro 
que as maçãs não podem ter 
cáries.E são um ótimo snack, 

que podes comer todos os dias. 
Mas podes usar este fruto para 

aprender mais sobre como se 
formam as cáries. Vamos a isso?

CárIeS nAs mAçãs?



VaIs pReCiSaR dE:

2 maçãs 2 sacos 
de papel

lápis 
bem afiado

 1 faca

pede sempre a um adulto para ajudar com 
a faca. Tem de ser alguém mais crescido 

a usar este objeto na experiência.

ATENÇãO



InStRuçõeS:

Com o lápis, fura uma das maçãs 
até mais ou menos 0,5cm. 

 

Coloca cada uma das maçãs 
num saco de papel, separadas.
 

O furo que fizeste representa uma falha
 no esmalte, a camada protetora 

dos nossos dentes.

1.

2.



InStRuçõeS:

Espera 24 horas e volta 
a retirar as maçãs dos sacos.

Corta cada uma das maçãs ao meio. 
(ATENÇÃO: Pede sempre a um adulto para 
fazer esta parte).

O que aconteceu 
à maçã com o furinho?

3.

4.

5.



o qUe é qUe oBsErVaS?

A maçã que não furaste deve estar com uma aparência normal e
apetitosa. (Aliás, porque não aproveitas o momento para comer 
um snack saudável? Não te esqueças de lavar as mãos!)

Já a maçã com furo, não parece tão apetitosa, não é verdade? 
Se vires bem, junto ao furo é onde podes observar maior 
decomposição. Mas podes ver que começou a espalhar-se 
para o interior da maçã.

Isto aconteceu porque ao fazeres o furo na casca da maçã, 
o interior ficou exposto ao ar e às bactérias. A maçã perdeu 
a sua camada protetora.

O mesmo acontece com os nossos dentes quando o esmalte 
que os protege é danificado.



O qUe aPrEnDeStE?

Os nossos dentes são revestidos por uma camada protetora: 
o esmalte.
 
O esmalte pode ser danificado. Seja quando partimos um dente. 
Seja devido às bactérias devoradoras de açúcar que existem na 
nossa boca.

Um dos problemas que podem acontecer devido aos danos no 
esmalte é a cárie dentária.

É por isso que é tão importante termos cuidado com a nossa 
Higiene Oral. E visitar o dentista de 6 em 6 meses para colocar 
selante sempre que for necessário.



Se valeu! Aprendi muito sobre a 
forma como as cáries se formam. 
Agora vou ter muito mais cuidado 

a lavar os dentes!

CárIeS nAs mAçãs?

Valeu a pena 
ou não valeu?

Boa, Júnior! 
É isso mesmo!



podes encontrar mais atividades 
como esta em www.oralmedkids.pt
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