


Júnior, gostas de brincar com 
plasticina? É que tenho um desafio 

para ti. Achas que estás 
preparado?

Siiim!

Boa! Então segue as instruções
 e constrói um modelo da dentição 

definitiva. E aproveita para 
aprender mais sobre cada um dos 

nossos dentes!

dEnTeS dE pLaStIcInA



VaIs pReCiSaR dE:

plasticina



InStRuçõeS:

Começa por escolher 2 cores de plasticina para poderes 
começar a moldar. Uma cor vai servir para fazeres os 
teus dentes. Com a outra vais fazer as tuas gengivas. 1.

Vamos começar pelos incisivos, de cima e de baixo. Repara bem 
como a parte de cima destes dentes parece quase uma linha 
reta. Vais ter de fazer 8 incisivos no total. Não te esqueças de 
fazer 2 maiores do que os outros. Esses vão ser os teus dentes 
grandes da frente, que mostras quando sorris!

2.
Quando começares a moldar os dentes e para que 

todos fiquem com um tamanho equilibrado, usa o teu dedo 
polegar para te guiares. Os dentes, que incluem a coroa 

e a raiz, não devem ficar maiores do que o polegar.

dica

coroa

raiz

x8



InStRuçõeS:

Agora, vamos aos caninos. Se reparares, estes dentes são mais bicudos, não 
são? Isso é porque eles têm uma função muito importante: rasgar e cortar 

os alimentos. Sabias que nos animais carnívoros estes dentes são ainda 
mais afiados? Uau! 3.

Se calhar até já conheces os dentes molares. Mas e os pré-molares, 
conhecias? Estes dentes são maiores do que aqueles que fizeste até 
agora. A parte superior dos pré molares tem várias rugas e saliências. 
Estes dentes ajudam-te a mastigar melhor os alimentos. Tens de fazer 
8 dentinhos destes.

4.
Para moldares os pré-molares mais facilmente, começa por fazer uma 

bolinha com a plasticina. Depois, molda a raiz do dente, como vês na imagem,
 e une as duas partes. Finalmente achata a parte de cima da bolinha e, com 

a ajuda de um palito, desenha as rugosidades,

dica

coroa

raiz

coroa

raiz

x4

x8

pré-molar visto de cima



InStRuçõeS:

Já só falta moldar os molares! Estes são os dentes 
que se encontram mais escondidos na nossa boca. 
São dentes muito importantes para mastigar os 
alimentos. Com eles, a comida chega ao teu estômago 
bem triturada e pronta a digerir! Quando tiveres 
todos os dentes definitivos, vais ficar com um total 
de 12 molares na tua boca! Impressionante!

5.

Usa a mesma técnica que usaste para os pré-molares para 
fazer estes dentes. Mas atenção que os molares são um 

nadinha maiores do que os pré-molares.
Não te esqueças das raízes!

dica

coroa

raiz

x12



InStRuçõeS:

Agora falta moldar as gengivas. Pega na plasticina de outra cor 
e divide em duas partes. Rola cada uma das partes de plasticina 

em cima da mesa com a palma da mão. Vais obter duas ”cobras” de 
plasticina. Molda até ficarem as duas do mesmo comprimento. 

Depois, coloca-as na mesa em forma de arco.
6.

gengiva vista de cima

um dos arcos vai representar as gengivas superiores. 
E o outro as inferiores. Faz 16 furos à volta de cada um 
dos arcos, como vez na imagem. 7.

gengiva vista de frente

as gengivas devem ter altura 
suficiente para esconderem as raizes 
de cada um dos dentes que moldaste.

dica



InStRuçõeS:

Com a ajuda do esquema abaixo, encaixa cada um dos dentes nos seus locais certos. 
Não te esqueças de encaixar os dois incisivos maiores que fizeste no centro do arco 
que corresponder às gengivas superiores. E começa a preencher os restantes espaços 
conforme mostra a imagem, até obteres a dentição definitiva completa! Será que os 
teus pais também sabem os nomes de todos os dentes?

8.
InCiSiVoS 

cAnInOs

pRé-mOlArEs

mOlArEs

gengiva superior gengiva inferior

DiCa: É aQuI qUe vAiS eNcAiXaR oS 
iNcIsIvOs mAiOrEs qUe mOlDaStE



A nossa dentição definitiva, que começa a aparecer à medida que 
os dentes de leite vão caindo, é composta por 32 dentes! Uau!

Os dentes têm nomes, formatos e funções diferentes.

Os dentes não são só aquilo que nós vemos quando abrimos 
a nossa boca: dentro das gengivas e dos maxilares estão 
escondidas as raízes dos dentes!

As raízes têm um papel muito importante na nossa boca: são 
elas que impedem os nossos dentes definitivos de cair! 

É muito importante manter as nossas gengivas saudáveis e lavar 
bem os dentes todos os dias: as cáries também podem aparecer 
nas raízes dos dentes se não tivermos cuidado!

o qUe aPrEnDeStE?



Foi muito divertido! 
E aprendi muitas 
coisas novas!

dEnTeS dE pLaStIcInA

E então? 
Foi giro?

Fico muito 
contente!



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