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ÁREA TEMÁTICA: 

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( x  )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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A ludicidade permite a aquisição de hábitos e de formas culturais, sociais e de saúde 

relevantes. Proporciona momentos de leveza, descontração, encanto, diversão, descobertas e novas 
vivências.  Portanto, presenciar estratégias lúdicas que possam ser utilizadas como instrumentos de 
motivação e socialização de informações e técnicas preventivas foi o objetivo deste trabalho, 
elaborado pelo Projeto de Extensão “Pedagogia e Odontologia: um encontro para a promoção da 
saúde bucal”.  Trouxe como recurso lúdico uma história contada por meio da criação de fantoches em 
feltro, tendo como personagens principais o dente sadio e cariado, a escova, o dentifrício e o fio 
dental e como síntese integradora do conteúdo abordado a criação de dois quebra-cabeças 
mostrando o dente sadio e o doente, os quais foram montados pelas crianças participantes. Após a 
montagem as crianças selecionaram as imagens criadas em papel chamex, associadas à saúde ou 
doença nestes dentes. A apresentação foi feita aos pacientes atendidos pela disciplina de Saúde 
Coletiva I do curso de Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O encantamento e 
envolvimento das crianças demonstrou que esta estratégia poderá ser valiosa na transmissão de 
informações e conhecimentos relacionados à promoção da saúde bucal. 
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