


O AtAqUe dA PlAcA BaCtErIaNa

Júnior, sabias que na tua boca 
vivem milhões de bactérias? E que 
os açúcares que ficam nos teus 

dentes são a sua comida 
favorita?

A sério?! Que nojo!!

Ahah, é verdade. Vamos fazer uma 
experiência. E perceber como as 
bactérias na tua boca formam 
a malvada placa bacteriana!

 Preparado?



VaIs pReCiSaR dE:

2 copos água morna fermento Açúcar



InStRuçõeS:

Pega nos 2 copos e coloca-os 
lado a lado numa mesa 

Enche os 2 copos até meio 
com água morna. 

coloca um plástico por baixo ou pousa os copos 
dentro de um alguidar. A ”Placa Bacteriana” 

pode transbordar... Que nojo!

ATENÇãO



InStRuçõeS:

Coloca 1 colher de chá com 
fermento em cada um dos copos  

A seguir, coloca uma colher de sopa
com açúcar apenas num dos copos. 

Mistura e aguarda pelo ataque!
  



o qUe é qUe oBsErVaS?

O copo em que colocaste o açúcar provavelmente está a formar uma 
espuma espessa... Isso acontece porque a levedura do fermento está 
a reagir com o açúcar.

Também as bactérias presentes na nossa boca 
reagem com o açúcar, formando placa
bacteriana.

Por isso é que é tão importante lavar os dentes 
depois das refeições!



O qUe aPrEnDeStE?

Depois de comermos, os nossos dentes ficam cobertos do açúcar 
presente nos alimentos.
 
As bactérias presentes na nossa boca vão reagir ao açúcar. E vão 
crescer e multiplicar-se. Cobrindo os nossos dentes com uma 
camada de placa bacteriana nojenta... Tal como vimos com a 
experiência dos copos!

Para combateres o ataque da placa bacteriana, é fundamental 
escovares os dentinhos depois das refeições!

A tua Saúde Oral agradece



O AtAqUe dA PlAcA BaCtErIaNa

Gostei muito! E já percebi que o 
melhor é mesmo lavar bem os 
dentes! Não quero ter cáries!

Gostaste desta 
experiência?

Que bom! E já vi que 
aprendeste bem a lição

 de hoje!



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