


mãoS dE mAnTeIgA!

Júnior, sabes porque é importante 
usar o fio dentário quando lavas 

os dentes?

Fio dentário? 
Não basta escovar?

Não, Júnior! Se usares só a escova, 
não vais conseguir limpar os 

espaços apertados entre os dentes. 
Queres ver?



VaIs pReCiSaR dE:

manteiga 
de amendoim 

ou geleia

1 luva de
 borracha

Escova 
de dentes

Fio 
dentário

Pasta 
de dentes



InStRuçõeS:

Começa por calçar a luva na tua mão 
esquerda, se escreveres com a mão 

direita. Ou na mão direita, se 
escreveres com a esquerda.

Pega numa colher de sopa com manteiga 
de amendoim e espalha bem nos dedos 
e entre os dedos, na mão que tem a luva. 

1.

2.



InStRuçõeS:

Agora com a mão esticada e com os 
dedos a apontar para cima, aperta 

bem os dedos.

Pega na escova de dentes, coloca 
um pouco de água e pasta de dentes, 
e sempre com os dedos bem fechados, 
começa a escovar a luva para remover 
a manteiga de amendoim. Mantém 
sempre os dedos fechados!

3.

4.



InStRuçõeS:

Quando acabares, passa por agua 
para tirar a pasta de dentes. Continua 

com os dedos fechados.

Abre os dedos. Ainda existe muita
manteiga de amendoim entre eles não é?

5.

6.



InStRuçõeS:

Usa o fio dentário e, com os dedos 
fechados, passa o fio, e usa-o para 

remover a manteiga de amendoim que 
ficou entre os dedos.

Volta a usar a escova de dentes para 
limpar os dedos da luva e passa por 
água. Que tal? Bem mais limpinhos, 
não achas?

7.

8.



O qUe aPrEnDeStE?

Nesta experiência, os dedos da mão com a luva representam 
os teus dentes.

A manteiga de amendoim (ou a geleia) representam os restos 
de comida que fica nos teus dentes.

Como pudeste ver, quando lavaste os dedos apenas com 
a escova de dentes e a pasta, os restos que ficaram entre os 
dedos não saíram.

Mas, quando usaste o fio dentário, já conseguiste chegar aos 
espaços entre os dedos, onde a escova não chega.

É isso que também acontece com os nossos dentes: os restos 
de comida ficam nos espaços entre eles, que, normalmente, 
são muito apertados.

Com o fio dentário conseguimos remover estes restos. E garantir 
que os nossos dentes e gengivas ficam bem limpos.

Assim, vais evitar o aparecimento de cáries escondidas e outros 
problemas!



MãoS dE MaNtEiGa!

Não sabia que ficam restos de 
comida entre os dentes se não 

usar o fio dentário! Que porcaria!!

É verdade, Júnior. Quando lavas os 
dentes, deves sempre usar o fio 

dentário. E só depois usar a escova. 
Mas pede ajuda a um adulto! Pelo 

menos enquanto ainda estás 
a aprender a usar o fio!

Certo! 
Vou fazer isso!



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