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Lema “Boca Saudável ao Longo da Vida” 
  

 

A Direção-Geral da Saúde, a Rede de Bibliotecas Escolares e o Plano Nacional de 

Leitura no âmbito do projeto SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares) assinalaram no 

dia 20 de março, o Dia Mundial da Saúde Oral, numa cerimónia que teve lugar no 

Auditório da Escola Secundária D. Pedro V, em Lisboa, a partir das 10 horas. Em 

representação do nosso agrupamento de escolas, estiveram presente a coordenadora da 

Biblioteca escolar, Professora Natália Félix e a coordenadora do Projeto de Educação 

para a Saúde, a professora Irene Sampaio. 

O Dia Mundial da Saúde Oral resulta de uma iniciativa da Federação Dentária 

Internacional tendo este ano por lema “Boca Saudável ao Longo da Vida. Viva com 

confiança “. 

A vocação do Projeto SOBE é fazer com que a integração da temática da saúde oral nos 

currículos escolares se torne inevitável, permitindo abordar os diferentes temas de uma 

forma mais competente e eficaz. Tem como objetivo central conceber e executar 

estratégias de promoção da leitura e da escrita, bem como, através das suas Bibliotecas, 

aumentar a qualidade da divulgação e da informação no universo das escolas. 

A sessão contou com as presenças do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 

Fernando Araújo, do Secretário de Estado da Educação, João Costa, do Diretor-Geral da 

Saúde, Francisco George, e do Diretor-Geral da Educação, José Vitor Pedroso. 

Temas tratados: 

 Projeto SOBE e Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 

 Contributo do Projeto SOBE para a promoção da saúde oral nos jardins-de-infância e 

nas escolas – apresentação dos resultados dos questionários efetuados aos professores 

bibliotecários e aos profissionais de saúde 

 Ferramenta pedagógica Smile Dance (ensina que através do sorriso, mudamos a nossa 

perceção do mundo que nos rodeia) 

 Lançamento do livro “O Espelho da Minha Saúde Oral” 

 Aprender Saúde Oral a Dançar (crianças do JI) 

 Workshop “Lanche Saudável” 

 Visita à exposição itinerante sobre saúde oral. 

 


