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APRESENTAÇÃO

Como é o Consultório Dentário: pintando e aprendendo

Amar é fazer a quem precisa, o que é preciso, no momento que o outro precisa.Apresentar
um consultório dentário, pintando e brincando, é um gesto de amor.
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comunidade saiba reconhecer a importância deste trabalho.
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1Sala

Odontopediatria
Como será lá
dentro?



vamos

Vamos entrar
é a sua vez!



Essa é a
secretária.
Ela se chama
Zilda.

Oi!

Ola!
Como vai Você?



Essa cadeira é
muito legal, ela
sobe e desce...
Parece uma nave



Puxa!
Que legal!

Este é o
sugador que
“tira” a saliva
da boca



Este aparelho tem uma luz que deixa o dente mais bonito



...Hoje eu sou
a estrela

CLICK

CLICK
PIB

PIBPIB

O raio X é um aparelho que serve para tirar foto do dente



Espelho

Pinça

Cureta

Massinha

Pinça porta grampos



Às vezes o dente
precisa “dormir”
para que o bicho
da cárie saia do
dente



Para deixar o dente mais bonito é preciso colocar um
guarda-chuva nele...



Nenhum bicho
da cárie vai
me pegar!

O flúor serve para deixar o dente mais forte



Escovar os
dentes

Destrói e
tira os bichos

Lavar e
secar



R
evelad

o
r

d
e

P
laca

B
acterian

a



É preciso escovar muito
em os dentes e também
passar fio dental....

mais limpinho...

mais cheiroso...



Se não limpar os dentes, o bicho da cárie como os
dentes tudinhos...



Que bom que
você gostou!

Foi demais a
visita ao dentista,
Tio João Grandão






