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INTERVENIENTES 
DINAMIZADORES 

Educadora Graça Rodrigues 
Educadora Susana Peres 

Educadora Sandra Gouveia 
Professora Arminda Ramos 

CONVIDADOS Carla Rodrigues 

TEMA Saúde Oral 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
 

• Guião do programa;  

• Gravação das intervenções da Professora Bibliotecária, educadoras e 
convidada; 

• História contada pela Professora Bibliotecária – Caiu um dente ao 
dragão, de Laura Ferreira Rodrigues 

• Canções 
Antes do programa...  Instrumental da Disney -  https://youtu.be/qeLu68qXzps 

Durante o programa…  Instrumental da Disney -  https://youtu.be/qeLu68qXzps 

Para finalizar programa… Um copo com água… https://youtu.be/q7HgnoSH3QA 

ESTRATÉGIAS Programa gravado, com intervenção direta de educadoras e eventuais 
contactos telefónicos das crianças e seus pais 

PROFESSORA 
RESPONSÁVEL 

Maria Arminda Ramos 

GUIÃO 

LOCUTORA: “A Rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “ 
I - INTRODUÇÃO  

 

Audição de excerto da música   - (como tem muitas músicas pode seguir sem interrupções, as crianças 

conhecem-nas, a jornalista não necessita copiar uma música) 

Instrumental da Disney -  https://youtu.be/qeLu68qXzps 

Professora Bibliotecária: Arminda Ramos: (1ª gravação) – 4:24 

-Saudação aos ouvintes e à comunidade educativa do AEA. 

- Saudação especial às crianças do Pré-escolar. 

- Abertura do programa. 

- Partilha de um excerto da história “Caiu um dente ao dragão”, escrita por Laura Ferreira 

Rodrigues.  

 

https://youtu.be/qeLu68qXzps
https://youtu.be/qeLu68qXzps
https://youtu.be/q7HgnoSH3QA
https://youtu.be/qeLu68qXzps
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- Lançamento de um desafio: 

Amiguinhos, ajudei-vos? Com a história do dragão, conseguem descobrir acerca do que vamos 

falar? O que tinha o dragãozinho? Porque ficou assim? Como é que os amigos o ajudaram? 

 

Audição de excerto da música: 

Instrumental da Disney   - https://youtu.be/qeLu68qXzps 

        - Momento de intervenção do público – descoberta da temática do programa e resposta às 

questões colocadas. 

Abertura à intervenção do público. 

Tema do programa: Higiene e saúde oral 

O que tinha o dragãozinho? Uma terrível dor de dentes porque tinha uma cárie 

Porque ficou assim? Porque não queria lavar os dentes, só comia doces e guloseimas, gomas, 

chupas e bombons de chocolate. Não comia fruta 

Como é que os amigos o ajudaram? Levaram-no ao dentista para tratar o dente com cárie 

LOCUTORA: “A Rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “ 
Audição de excerto da música : 
                                Instrumental da Disney   - https://youtu.be/qeLu68qXzps 

II – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
 

Educadora Graça: (1ª gravação) – 1:06 

 - Apresentação da educadora e cumprimento extensível a todas as crianças da sua sala. 

Educadora Susana: (1ª gravação) – 0:33 

 - Apresentação da educadora e cumprimento extensível a todas as crianças da sua sala. 

         Educadora Sandra: (1ª gravação) – 1:02 

- Apresentação da educadora e cumprimento extensível a todas as crianças da sua sala. 

 

Nota: Isabel Duarte, na eventualidade de os meninos ainda não terem acertado no tema e na 

resposta às questões sobre a história, abrir, de novo, espaço à sua intervenção. 

 

Professora: Carla Rodrigues: (1ª gravação) – 1:20 

- Apresentação da professora. 

- Alusão à importância da lavagem dos dentes para a saúde oral. 

- Indicação da pertinência do cheque dentista. 
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Momento Musical: 

Instrumental da Disney -  https://youtu.be/qeLu68qXzps 

Educadora Graça: (2ª gravação) – 1:56 

          - Texto sobre Prevenção e higiene oral 

          - Lançamento de desafio: 

                        Vocês lavam os dentes? Quando? Como? Sozinhos ou com ajuda? 
        

 - Momento de intervenção do público – resposta às questões colocadas. 

Abertura à intervenção do público. 

Educadora Susana: (2ª gravação) – 2:14 

           - O que comer para seguir uma alimentação cuidada e ter saúde (corpo e dentes). 

           - Partilha do poema Cuida bem dos dentes, de José Jorge Letria. 

           - Lançamento de desafio: 

                                E vocês cuidam dos vossos dentes?  
                               Como é que os lavam? Qual a quantidade de pasta que colocam na escova? 
                               Quanto tempo usam a mesma escova? Costumam ir ao dentista?  

         

   - Momento de intervenção do público – resposta às questões colocadas. 

Abertura à intervenção do público. 

 

  Educadora Sandra: (2ª gravação) - 4:24 

               - Como lavar os dentes corretamente. 

               - Quando lavar os dentes? 

               - O que fazer à escova de dentes? 

 

Audição de excerto da música:  

Instrumental da Disney   - https://youtu.be/qeLu68qXzps 

       - Momento de intervenção do público – resposta às questões colocadas. 

Abertura à intervenção do público. 

 

 
Locutora:“ :“A rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “ 
Audição de excerto da música : 

Instrumental da Disney   - https://youtu.be/qeLu68qXzps 

https://youtu.be/qeLu68qXzps
https://youtu.be/qeLu68qXzps
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III – CONCLUSÃO 
 

Educadora Graça: (3ª gravação) – 1:00 

- Solicitação do envio de fotos/vídeos a lavar os dentinhos corretamente, com ou sem ajuda, 

ou a mostrar os vossos lindos sorrisos para organização de uma eventual exposição virtual do PES e 

da BE. 

- Despedida da educadora. 
 

Professora Bibliotecária: Arminda Ramos: (2ª gravação) – 1:12 

         - Reforço da solicitação da educadora Graça. 

         - Solicitação do envio de desenhos do dragãozinho da história que ouviram.  

         - Agradecimento das participações e despedida da PB. 

         - Lembrança do próximo programa. 

         - Partilha de uma quadra criada pela PB: 

SEMPRE DEPOIS DE COMER 

E ANTES DE IR DEITAR 

TODOS DEVEM OS SEUS DENTES 

MUITO, MUITO BEM LAVAR 

       
Final do programa 

Audição de excerto da música: Um copo com água… https://youtu.be/q7HgnoSH3QA 
 

 

Desafio do programa: 

- Envio de fotos/vídeos das crianças a lavar os dentinhos corretamente, com ou sem ajuda, ou 

a mostrar os lindos sorrisos; 

           -Envio de desenhos do dragãozinho da história que ouviram.  

  Nota: Se durante o programa, tiverem necessidade de passar uma música na íntegra, agradecíamos que 

fosse a que envio por mail em anexo, intitulada “Escovar os dentes”. 

https://youtu.be/q7HgnoSH3QA

