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Água por Todo o Lado
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Breyner Andresen



Tudo começou com a apresentação 
da 2.ª Prova



A seguir escolhemos uma 
estratégia para nos guiar:

 Conhecer melhor o ciclo da água
 Conhecer mais características das nossas 

mascotes
 Descobrir como se elabora uma Banda 

Desenhada
 Construir a Banda desenhada



Nas aulas de EA estudámos melhor 
o Ciclo da Água



Nesta disciplina ainda vimos como 
podíamos transformar textos em BD



Em Ciências da Natureza 
estudámos melhor as nossas 

Mascotes



Em Língua Portuguesa criámos um 
texto em grupo e começámos a 

desenhar a nossa BD



Em EVT começámos a criar a folha 
de BD e a desenhar as personagens 

da História



Depois de muito trabalho nas aulas 
de EVT, LP, CN e EA, todos tinham 

a sua BD pronta



Todas as Bandas Desenhadas 
eram de grande qualidade!!!

Foi difícil escolher uma…









2.ª Prova FEITA

Agora vamos afixar todas as Bandas 
Desenhadas para que todos os colegas e 
professores possam ver as nossas belas 

obras de arte…

… Qual é a 3.ª Prova?!
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