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Resumo 
 

A utilização de atividades lúdicas é considerada como um método alternativo que auxilia no 
processo de ensino e aprendizagem, onde busca chamar atenção da criança para um 
determinado assunto fazendo com que todo o conhecimento oferecido pelo desenvolvimento 
dessas atividades possa ser levado para o âmbito da realidade e promova educação em saúde 
bucal. O trabalho tem como objetivo realizar atividades educativas, voltadas à Odontologia, 
através de jogos lúdicos relacionados à saúde bucal. Para a realização deste trabalho foram 
pesquisados modelos de jogos infantis educativos em sites de busca de acesso livre e para a 
confecção das atividades foi utilizado o programa Corel Draw 8. As atividades selecionadas para 
este trabalho foram: jogo de tabuleiro, jogo da memória, jogo dos sete erros, palavras cruzadas, 
caça palavras, quebra-cabeça, álbum de figurinhas e figura para colorir, todos relacionados a 
promoção da saúde bucal. Os jogos foram entregues, de forma gratuita, para crianças de 5 a 8 
anos, atendidas na clínica odontológica do CEULP/ULBRA entre fevereiro e dezembro de 2018, 
antes do atendimento odontológico. Para avaliação dos resultados foi aplicado um questionário 
com perguntas relevantes à pesquisa. Todas as crianças entrevistadas afirmaram que gostaram 
de brincar com as atividades desenvolvidas. A atividade que se destacou em primeiro lugar foi o 
jogo de tabuleiro, em segundo lugar o jogo da memória e em terceiro lugar o jogo dos sete erros 
e quebra-cabeça, ambos empatados. Conclui-se que, a utilização de jogos e atividades lúdicas 
possibilita à criança entender melhor o universo da saúde bucal através de uma linguagem 
divertida e prática.  
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