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RESUMO – Atividades lúdicas facilitam a aprendizagem e a construção do conhecimento, o 
desenvolvimento pessoal, social e cultural, colaborando para melhoria da qualidade de vida e saúde. 
A peça de teatro intitulada “Aprendendo a cuidar da saúde de sua boca com Chaves e sua turma”, 
elaborada pelo Projeto de Extensão Nós na Rede: Contribuições da Odontologia para a Educação, 
Prevenção e Manutenção da Saúde, tem por objetivo a transmissão de informações e conhecimentos 
relacionados à saúde bucal para crianças, despertando o interesse e a motivação para a adoção de 
hábitos bucais saudáveis, propiciando ainda momentos de leveza, descontração, encanto, diversão, 
novas descobertas. A utilização da dramatização como meio de ludicidade foi uma proposta acolhida 
pelo Projeto de Extensão, aplicada em atividades externas, promovidas por meio de parcerias 
intersetoriais, que envolvam preferencialmente crianças na faixa dos três aos doze anos de idade. 
Toda a atuação sustenta-se na criação de uma narrativa apresentada em forma de teatro, envolvendo 
os fatores centrais predisponentes da doença cárie e suas consequências, expostos através da 
história contada por Chiquinha, e os principais métodos de prevenção em saúde bucal, ensinados por 
uma dentista visitada pela turma. Os resultados apresentados permitem concluir que esta forma de 
atividade lúdica possibilita compartilhar conhecimentos e motivar as crianças a fazerem escolhas 
mais saudáveis, em especial, no campo da saúde bucal.  
 
PALAVRAS CHAVE – Saúde bucal. Educação infantil. Promoção de saúde. 
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