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Editorial

Ficha Técnica

Este projeto nasce da necessidade de
divulgar informações, atividades e
acontecimentos relevantes, enfim, a
vida da nossa escola.

Direção e redação: Leonor
Ferreira e Letisia Antku
Apoio: Equipa Eco-Escolas –
Prof.as Graça Fernandes e
Irene Bernardo
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Os Noronha é uma publicação que se
destina à grande família (alunos, professores, assistentes operacionais e
técnicos), que convivem nesta grande ”casa”.
Temos várias ideias para vos comunicar e estaremos sempre abertos a
novas sugestões.
Leonor Ferreira e Letisia Antku (8.ºB)

Patrono Noronha Feio
Quem foi Noronha Feio?
Noronha Feio nasceu a 17 de
Março de 1932, em Angola.
Com 21 anos, começou a exercer a profissão na área a que
dedicou toda a sua vida – a
Educação Física.
Casa do Patrono
Noronha Feio

Noronha Feio
Foi escolhido como patrono,
porque foi professor em escolas
secundárias, para além de ter
sido uma figura importante da
educação e do desporto. Morou
em Queijas.

Eventos
Dia Nacional Da Água
Segundo o Portal da Água,
um ser humano precisa de
110 litros de água, em média, por dia. Em Portugal,
gastam-se em média 187 l
por dia.
Comparativamente, na África
do Sul, por dia, só podem
consumir-se, em regra, 50 l
de água, por pessoa, diariamente.

Isto levanta graves problemas às mães de família, que têm de
lavar a roupa, a loiça, a casa, para poderem usufruir de higiene e saúde.
No dia Nacional da Água, o grupo de Águas de Portugal divulga um vídeo sobre o valor da Água.
A Eco-Noronha assinalou a efeméride com uma exposição,
no átrio da escola, em que os alunos participaram nas disciplinas de Educação Visual e Português.

Greenfest
O GREENFEST é o maior Movimento de sustentabilidade
do país onde se celebra o que
de melhor se faz nas quatro
vertentes: Ambiental, Social,
Económica e Cultural.
Esta plataforma partilha ideias
e experiências, abordando as
tendências atuais e contribuindo para uma maior visibilidade de projetos e iniciativas
de empresas, instituições e
cidadãos que se preocupam
com o futuro.

Em 2019, o GREENFEST regressou com energias renovadas e um tema nuclear de
inspiração: a Água.
As turmas 5ºE, 6ºB e 6ºF
participaram em variadas
oficinas onde, para além de
aprenderem coisas novas,
também se divertiram.
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Eventos
Dia Mundial da Alimentação
No dia 16 de Outubro de
2019, a Prof. Maria Manuel

Todos os pratos estavam
muito saborosos, mas… um
bocadinho de nada caros para o
bolso dos alunos.
A equipa do programa EcoEscolas fez uma distribuição
gratuita de frutas – banana,
maçãs, pêras - no átrio da escola.
Cada aluno que se aproximou da mesa no átrio recebeu
uma peça de fruta que contribuiu, de forma saudável, para a
sua alimentação.

Nascimento realizou uma demonstração culinária, na sala de
alunos em frente ao refeitório.
O “ Paparoca-te “ contou
com a colaboração de dois simpáticos “ajudantes de cozinha “,
com vista a celebrar o Dia
Mundial da Alimentação. Este
bufê foi constituído por sumos
naturais, smoothies, saladas,
fruta, frango crocante, quiche,
ovos verdes, ovos remexidos,
canja…

Halloween
O Halloween é assinalado, principalmente,
nos Estados Unidos da América, no dia 31 de
Outubro, com o objetivo de recordar os mortos.
As crianças andam de porta em porta pedindo
“doçura ou travessura”.
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4

Greta Ernmam Thunberg
Greta Thunberg é
uma ativista ambiental sueca. Conhecida
por ter protestado,
silenciosamente, em
frente ao Parlamento
sueco, tornando-se a
líder do movimento
Greve das escolas pelo clima.

Em agosto de 2018,
Greta ausentava-se
das aulas para protestar, exigindo aos
políticos do seu país
mais ações, que mitigassem as mudanças climáticas. Outros estudantes, em
todo o mundo, se
têm organizado para
protestos semelhantes ao da Greta.

Hoje, Greta Thunberg tornou-se um símbolo mundial da luta contra as alterações climáticas, tendo passado por Lisboa recentemente, a caminho de Madrid,
para participar na COP25 – a 25.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas.

Lazer
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Caça ao Erro
No natal a Mariana recebeo um acuário grande,
todo em vidro com um peixe vermalho.
A Mariana, que adorava peixes, passava oras em
frente ao seu prezente . Os seus olhus perdião-se
nas várias conxas daquele lago em miniatura.

Adivinha:
Qual é a cidade portuguesa
que está no focinho do cão?
_________________

Matemática:
Confusão de dias...
Que dia seria ontem, se quartafeira fosse 5 dias antes do dia de
amanhã?

ROTEIRO - Conhecer Oeiras

9:10

Estátua Madre Maria Clara
Este monumento foi inaugurado em 8 de dezembro de 1999. Uma obra em
honra da Madre Maria Clara.
9:20
Ovelhas, Linda a Pastora

A 26 de novembro de 2009 foi exposta esta escultura ao público em comemoração dos 250 anos do município de Oeiras.
9:30
Moinho velho de Queijas
O moinho velho é avistado desde vários locais das proximidades e o marco
instalado no seu interior significa que é o ponto mais alto da freguesia e do
concelho.
9:45
Alameda de Queijas Cheuni
Inaugurado a 11 de junho de 2006, pelo presidente Isaltino Morais, foi
também a nossa pausa para lanche no quiosque da Mafalda.
10:20
Moinho Novo
Fica na saída de Queijas para Valejas, junto à estrada militar e da ANACOM.
10:30
Nirvana Studios

Lugar onde se encontram várias amostras de carros loucos e antigos. Alguns adereços apocalíticos como por exemplo um bunker no setor 63.

11:00
Santuário Nossa Senhora da Rocha.
Construído entre 1839 e 1892. Contém agora um passadiço desde a Rocha até
ao estádio do Jamor.
Rodrigo Fidalgo e Rodrigo Antunes – 6º F
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