






















Jornada ao Reino dos Dentes 
Um dicionário para a classe

Ligações com o programa escolar: 
linguagem e comunicação (vocabulário, com-
preensão oral, redação, enredo e contexto 
dos elementos da história) e estudos sociais.

• Apresentar as palavras de higiene bucal 
(placa bacteriana, bactérias, cáries, fio 
dental, flúor) e as palavras associadas ao 
Reino dos Dentes (lanterna, escudeiros, 
masmorras, catapulta). Debater as 
palavras e defini-las.
• D• Dividir os alunos em grupos. Atribuir 
uma ou mais palavras a cada grupo, para 
que eles as definam com um desenho. 
Cada grupo mostrará o que criou para a 
classe toda. Reunir as palavras e as 
definições em um caderno de classe.
• Dizer aos alunos que as pal• Dizer aos alunos que as palavras que 
eles acabaram de definir estão no vídeo.
• Perguntar aos alunos: “O que vocês 
acham que essas palavras de higiene 

Debater os acontecimentos da história. Verificar a compreen-
são.
Sugestão de perguntas:
• Qual era o problema no Reino dos Dentes? 
• Vocês acham que foi boa a idéia do Paulo e do Roberto de 
comer entre as refeições? Por qual motivo? 
• O que os Monstros da Placa fizeram? Como a placa 
bacteriana estraga os nossos dentes? Como as crianças 
ficaram livres dos Monstros da Placa? Por que a Rainha 
premiou as crianças? 
• • Por que vocês acham que o Dr. Dentuço e a Dra. Escovita 
quiseram contar a história para as crianças? O que as crianças 
aprenderam em suas viagens ao Reino dos Dentes? O que 
vocês aprenderam com o vídeo?

• A classe deve trabalhar em grupo para completar os dados de 
começo/meio/fim no quadro de organização da história. 
Confirmar se todos entenderam as mensagens do vídeo. 
Repetir com os alunos os pontos importantes do vídeo e 
debater em classe qual a coluna em que os acontecimentos 
devem ser incluídos. 
• • Por exemplo, pedir aos alunos: “O que aconteceu de impor-
tante no vídeo de que vocês se lembram?” As crianças e os 
dentistas derrotaram o Plácula. “Onde vamos pôr isso no 
nosso organizador da história?” No final. 
• Anotar os eventos no quadro de organização. Os alunos 
também 

Após a apresentação do vídeo

bucal têm a ver com feiticeiros, masmor-
ras e lanternas?” Pedir que os alunos 
apresentem suas idéias para o grupo. 
• Agora, pedir aos alunos para tentar 
lembrar da última vez em que consulta-
ram um dentista. “O que vocês acham 
de estar no consultório do dentista e, de 
repente, serem transportados para o 
meio de uma aventura emocionante?” 
Explicar que o vídeo começa num 
consultório de dentista e conticonsultório de dentista e continua com 
os personagens viajando de volta no 
tempo, para um lugar chamado Reino 
dos Dentes. 
A seguir, iniciar a projeção do vídeo.














