
Meu
Sorriso 

Saudável

Leitor Iniciante



Eu vejo o sorriso saudável dos meus amigos 
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Eu vejo dentes
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Eu vejo lanches saudáveis 
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Eu vejo uma escova dental 
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Eu vejo creme dental com fl úor 
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Eu escovo os dentes de manhã, 
depois do almoço e antes de dormir 6



Eu escovo todos os meus dentes – em cima, embaixo, 
atrás e na frente. E sempre lembro da língua! 

EmbaixoEm cima Dentro

Na frente Língua
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Eu vejo um dentista 
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Eu vejo uma cadeira de dentista 
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Eu vejo um sorriso saudável
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Dicas para Professores 
Leitores Iniciantes 
• Voltado para crianças de 0-6 anos de 

idade, preparando-as para ler
•  Foco nas habilidades que as crianças 

precisam desenvolver antes de 
aprenderem a ler

•  As crianças aprendem que a leitura 
vai muito além da sala de aula, pode 
ser de várias formas e para diferentes 
usos

Usando as imagens
• Destaque para as imagens que 

representam palavras do vocabulário 
da saúde bucal ao longo do livro de 
histórias

• Incentive as crianças a usarem as 
imagens para ajudar a “recontar” a 
história e reforçar os passos para ter 
um sorriso saudável

• Use a imagem da quantidade de 
vezes que é necessário escovar 
os dentes no dia, na página 6, e 
conecte-a ao quadro de escovação 
que será enviado para casa junto de 
cada aluno

• Pergunte às crianças quantas vezes 
elas devem escovar os dentes por dia

Repetição 
• Ler livros várias vezes permite que 

as crianças tenham uma melhor 
compreensão das palavras

•  A leitura repetitiva ajuda crianças com 
sua fluência de leitura

•  A leitura repetitiva ajuda a construir 
habilidades de compreensão infantil

•  Leitura repetitiva desperta confiança 
nos alunos

Dicas para os dentes 
• Para reforçar os passos de escovação, 

visite: www.colgate.com.br/bsbf
•  Os alunos nessa idade devem entender 

que eles estão cuidando de dentes de 
leite (decíduos) para que seus dentes 
permanentes possam ser saudáveis

•  Destaque que os alunos devem usar 
uma quantidade de creme dental do 
tamanho de uma ervilha

•  Chame a atenção, na página 9, para 
o fato de os dentistas usarem óculos, 
máscara e luvas para manter todos 
saudáveis e seguros


