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e funcionários, ainda menos dos nossos colegas, nós não somos desistentes!
Cá estamos de novo, motivadas
para dar seguimento ao projeto a que
nos propusemos, aproveitando as críticas construtivas que nos foram feitas,
para melhorar o nosso trabalho.

#FicaEmCasa
No dia 13 de março recebemos a informação de que não poderíamos
voltar à escola, por tempo indeterminado. Deveríamos manter-nos em casa!
Os dias foram passando e após quatro semanas somos personagens de
uma história real que mais parece ficção. Estamos confinados em casa, afastados fisicamente de familiares e amigos, aprendendo a viver de outra forma.
Que este tempo, que tantas vezes dizíamos que nos faltava, nos proporcione a reflexão sobre o que realmente importa, quando descobrimos o sabor
da saudade, da amizade e da solidariedade e o valor de um abraço, de um
beijo e da liberdade.
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Professor de magia
A nossa professora de matemática, Patrícia Silva, organizou uma atividade
para os 8 º anos.
Convidou o professor José Paulo Viana, professor de matemática, para realizar uma sessão de magia.
O professor fez os seus truques recorrendo ao cálculo mental.
O mágico mostrou um truque de cartas a que nós, Leonor Ferreira e Letisia
Antku assistimos, que nos deixou de boca aberta.
Nesse truque jogava com a alternância das cores dos naipes que, ora apareciam intercaladas ora apareciam separadas.

Agradecemos à professora Patrícia Silva e ao professor José Paulo Viana.
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Estava a acontecer!
Jogos Tradicionais
No âmbito do Projeto Desafio
Eco Intervém! está já em curso
a atividade “Pintura de jogos
tradicionais nos espaços exteriores”, que decorre durante as
aulas de Educação Visual em
articulação com o Programa
Eco-Escolas.
Vamos todos colaborar, aguardando pela conclusão da pintura da macaca para
usufruírem em pleno deste jogo tradicional.

Horta Biológica
A professora Graça Fernandes e os alunos
s

A turma do 5.ºA desenhou o jogo “a ma-dos 6.º C e G meteram mãos à terra e deram
caca” e iniciou a pintura. Esta atividade utilidade a uma parcela dos terrenos “baldios”
será continuada, às 2.ªsfeiras, sempre
que rodeiam a Noronha Feio.
que o tempo o permita.

Os resultados deste árduo e persistente trabalho começam a ser visíveis.
Não podemos deixar de dar um agradecimento especial ao Sr. Marques pela sua imprescindível colaboração. Bem-haja!
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Aconteceu
10 de janeiro
XIV Concurso Nacional de Leitura
As provas referentes à primeira fase do
Concurso Nacional de Leitura já foram
corrigidas pelo júri. Os alunos apurados
para segunda fase são os seguintes
2.º Ciclo
1.º Rodrigo Antunes (6.ºF/ 6)
2.º Inês Bação (6.ºF/7)

Entretanto, foram já apurados os representantes da Noronha Feio na terceira eli-

3.º Carolina Minhoto (5.ºC/7)
3.º Ciclo

minatória deste Concurso. Parabéns ao

1.º David Neves (7.ºA/6)

Sila (7.ºA)

Rodrigo Antunes (6.ºF) e à Maria Clara

2.º Beatriz Paço (7.ºA/2)
3.º Maria Clara Silva (7.ºA/11)

Peddy Paper
Para assinalar o Dia da Floresta Autóctone, as turmas do 5.ºC e 5.ºD participaram, num Peddy paper, no Parque
do Jamor. Descobriram de que forma a
Floresta está presente no nosso dia-adia, as principais características deste
ecossistema e das espécies que nele
existem.

Eventos
17 a 19 de janeiro
Seminário Nacional Eco-Escolas
2020
Eco-Escolas é um programa internacional
da” Foundation for Environmental Education”, desenvolvido em Portugal desde
1996 pela ABAE. Pretende encorajar ações
e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.
Anualmente, as escolas portuguesas inscritas neste programa encontram-se em Seminários onde partilham experiências e reflexões.
Mais uma vez, duas professoras da equipa
Eco-Escolas representaram a EB Professor
Noronha Feio, no Seminário Nacional EcoEscolas 2020.

25 de janeiro
Biodiversidade – Horta na Escola
A professora Graça Fernandes,
responsável pela Horta Biológica,
participou na ação de formação
para professores - Horta na escola.
Consistiu na análise e avaliação
da qualidade do solo e na construção e manutenção
de uma horta, como forma de fomentar o solo e a biodiversidade.

5

Eventos
27 a 30 de janeiro
O Herói És Tu! – Missão ODS
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Mais uma vez, a carrinha do SIMAS veio à
nossa escola. Este ano, o objetivo foi sensibilizar os alunos do 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos
para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nomeadamente o 6 (Água
Potável e Saneamento), o 11 (Cidades e
Comunidades Sustentáveis), o 12 (Produção e Consumo Sustentáveis), o 13 (Ação
climática) e o 14 (Proteger a Vida Marinha).
O SIMAS lançou-nos um desafio: o Passatempo “O Herói És Tu! – Missão ODS”.
Podemos concorrer com trabalhos e composições artísticas que incentivem a preservação da Água. Consultem o Regulamento em www.simas-oeiras-amadora.pt/#/educacao.

10 a 14 de fevereiro
Dia dos namorados
O Dia dos Namorados foi o pretexto para a
celebração dos afetos. Assim, a Equipa
Eco-Escolas, em articulação com a disciplina de Educação
Tecnológica decorou
o átrio da escola
com trabalhos dos
alunos das turmas
5.ºA, 5.ºB, 5.ºE e
5.ºF.
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Estes trabalhos foram feitos recorrendo à reutilização de papéis diversos: embrulho, cartolina, lustro,
jornal, sacos de papel.….
Esta atividade foi complementada com uma mostra
de trabalhos com materiais
reutilizáveis e apresentação de bolachas caseiras.

13 de fevereiro
Visita de Estudo à Fábrica da Pólvora
O 7.ºB foi à descoberta da Biodiversidade de
algumas das espécies de fauna e flora que habitam os jardins da Fábrica da Pólvora de Barcarena, com recurso a vários materiais didáticos, nomeadamente a realização de um peddy
paper, observação de aves através de binóculos e guias de campo.

Ginástica Acrobática
A equipa de alunos treinada pelo professor Akil
proporcionou uma sessão de ginástica acrobática, na Escola Secundária Professor José Augusto Lucas, no âmbito dos momentos “Viagem
com Alma: Música ao Coração”.
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19 de fevereiro
Conselho Eco-Escolas 2019/2020
Foi a cantar que arrancou o II Conselho EcoEscolas 2019/2020.
A Coordenadora, professora Mónica Costa, fez o
balanço

das

atividades

realizadas, deu a conhecer as que ainda estão
previstas para os 2.º e 3.º períodos e fez um
apelo aos delegados no sentido de que
dinamizem, junto das suas turmas, quer a
separação do papel, quer a recolha de
resíduos.
Este ano, o nível de recolha dos diversos resíduos
está consideravelmente abaixo do conseguido, neste momento, no ano
passado. Temos todos de colaborar, para atingir os objetivos definidos.
No final, houve um lanchinho e todos receberam uma pequena lembrança!

Eventos
21 de fevereiro
Carnaval
No tradicional desfile de Carnaval, organizado
pela União das Freguesias de Carnaxide e
Queijas, muitos foram os participantes da Noronha Feio.
Os alunos do CAM (Centro e Apoio à Aprendizagem) vestiram-se a rigor para participar nos festejos!

27 de fevereiro
Dia do Diploma
Foi no Pavilhão que decorreu a cerimónia de entrega de diplomas aos alunos
da EB 2,3 Professor Noronha Feio referente ao ano letivo 2018/2019. Estiveram
presentes, os professores da Direção do Agrupamento e o Sr. Vereador da
Educação da Câmara Municipal de Oeiras, entre outros parceiros educativos
do Concelho. Parabéns a todos os premiados!
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2 a 17 de março
"Pequeno Grande Pulo"
Com este Projeto pretende-se interagir e promover
entre as várias escolas do agrupamento, uma
proximaçãop física e pedagógica, facilitadoras de
uma melhor integração dos alunos do 4º ano no
2ºciclo,

respondendo

também

a

algumas

questões dos próprios alunos. Os 4.º anos
realizaram

atividades

em

Educação

Visual,

orientados por mini-professores do 2.ºciclo.

2 a 6 de março
Semana da Ciência
Esteve patente a exposição de trabalhos realizados pelos
alunos do 2.º e 3.º ciclos, no âmbito das disciplinas de Ciências Naturais e Ciências Físico-Químicas.
Pudemos apreciar trabalhos
muito

criativos,

elaborados

com materiais reciclados que
abordaram a dimensão ambiental dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável.
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4 de março
Proteção Civil – Dia Aberto às Escolas
As turmas 5.ºB e 6.ºG participaram, na atividade Dia
da Proteção Civil – Dia
Aberto às Escolas.
Esta atividade do Programa Oeiras Educa pretendia elevar o conhecimento dos mais novos relativamente aos agentes de
proteção civil municipais, promover o voluntariado e sensibilizar as turmas visitantes para a necessidade de adoção de comportamentos de autoproteção,
numa cultura de Prevenção e Planeamento de Emergência.

6 a 8 de março
XXVI Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental

Eventos
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Os professores estão em permanente formação. Durante o fim de semana, as
professoras Graça Fernandes e Mónica Costa, Coordenadoras do Programa
Eco-Escolas da Noronha Feio, participaram na 26.ª edição das Jornadas
Pedagógicas de Educação Ambiental, que decorreram em Lisboa, na Escola
Secundária Eça de Queiroz.
Esta formação, subordinada ao tema “A Educação Ambiental como processo
(trans)formador para a construção de eco comunidades”, pretende, entre outras
questões, contribuir para a adoção de um estilo de vida sustentável, que respeite a Natureza, tendo em conta as alterações climáticas e o impacto que as
más práticas têm tido no meio ambiente.

8 de março
Dia da Mulher – Cantinho dos Artistas
Para comemoração do Dia da Mulher os artistas do
6.ºE construíram uma mini mala com um miminho para
oferecer a uma Mulher especial nas suas vidas! Parabéns mãe, avó, irmã, tia, amiga, prima, professora, …
Consultem a página do Cantinho dos Artistas e apreciem as obras de arte dos alunos nas disciplinas de
Educação Visual e Educação tecnológica!
https://www.facebook.com/Cantinho-dos-Artistas

Eventos
10 de março
"Bullying e Dependências" +
Esta Exposição itinerante requisitada pelo Eco-Escolas à editora Santillana
pretende articular com o PES, de forma a contribuir para a literacia em saúde
e, promover atitudes, valores e competências que suportem comportamentos
saudáveis.

12 a 27 de março
Exposição Eco-Árvores
Os alunos do 2.º ciclo participaram no Concurso
Eco-Árvores, promovido
pelo Grupo disciplinar de
EVT, em articulação com
a Equipa Eco-Escolas.
Podemos admirar os trabalhos apresentados, no
átrio da escola, a partir do
dia 10 de março até ao final do período.
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Vantagens da reciclagem
Quando separas as embalagens usadas para a reciclagem, não são só as embalagens que ganham mais
tempo de vida. Tu e o planeta também! Descobre aqui
as principais vantagens da reciclagem.
Poupança de espaço em Aterro
Uma embalagem deixada no lixo, é levada para um aterro e leva uma eternidade para se decompor. Fica a ocupar espaço e a poluir o planeta. E isso, não
é só um desperdício da embalagem, como do espaço nos aterros que se vão
enchendo e multiplicando depressa demais.

Redução do Desperdício e Poupança de Recursos Naturais
Quando a embalagem é entregue para reciclagem, o seu material pode servir
para criar mil coisas como t-shirt; novas embalagens, cadernos, revistas; boiões, ferramentas, bicicletas, peças para automóveis. Reciclar permite poupar
os recursos naturais do planeta, como o petróleo, a madeira, a rocha ou a areia.
Recursos que têm mesmo de ser poupados porque não vão durar para sempre.
Redução de níveis de poluição
Fabricar matérias-primas a partir de material reciclado, gasta muito menos energia e polui menos, do que fabricá-las a partir de materiais virgens. No caso das latas de alumínio, esta poupança chega a ser 95%!
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Nova vida das embalagens
Quando olhas para uma embalagem vazia, consegues imaginar a infinidade
de objetos em que essa embalagem se
pode transformar? Descobre aqui alguns
dos artigos que podem nascer das tuas
embalagens e muitas razões para reciclares sempre!
Do Ecoponto à Reciclagem
As embalagens que deixamos no ecoponto, são recolhidas e levadas para centros de triagem. Aí são separadas por famílias e compactadas em fardos para
ocuparem menos espaço.
As novas Matérias-Primas
É nas Estações de Reciclagem que as velhas embalagens são transformadas
nas novas matérias-primas que serão usadas para criar novos objetos.
O Papel - Usa-se papel reciclado para fazer jornais,
caixas de cartão, papel higiénico, rolos de cozinha e
até estantes que temos em casa.
O Plástico - Com plástico reciclado fazem-se brinquedos para os mais pequeninos, ferramentas de
desporto, t-shirts, casacos e camisolas polares para
nos aquecer no inverno.
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O Metal - Os metais podem reciclar-se infinitamente, para fazer peças para
carros, eletrodomésticos, bicicletas, trotinetas e muito mais. Tudo o que precise
de aço ou alumínio, pode ir buscá-lo às embalagens usadas.
O Vidro - Com o vidro é a mesma coisa, aproveita-se tudo! Das garrafas velhas
fazem-se novas garrafas, boiões ou frascos de compota!
Regras de separação
Em casa, na escola ou na rua, só tens de separar as
embalagens usadas e encaminhá-las para o ecoponto para que possam ganhar uma nova vida. Tira
aqui todas as dúvidas sobre as regras de separação
das embalagens e não te esqueças que o primeiro
gesto tem de ser teu.
A Reciclagem em Casa
Nem é preciso lavar, retirar tampas ou rótulos.
É só escorrer o conteúdo e espalmar bem as embalagens.
Do contentor verde ficam de fora os pratos e copos que partires lá em casa!
A Reciclagem na cidade
Algumas zonas das grandes cidades já têm contentores separados no prédio, noutros casos, precisas de deslocar-te ao ecoponto mais próximo.
in, https://www.academiapontoverde.pt/pt/ciclo-de-vida-das-embalagens (adap.)

Sociedade

https://www.academiapontoverde.pt/pt/ciclo-de-vida-das-embalagens
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Corona vírus
OMS, A organização Mundial da Saúde declarou (a
11/3) o Estado de Pandemia (pandemia é uma doença
que se espalha entre a população de vários países)
do novo corona vírus em escala, com a intenção de alertar as autoridades mundiais

sobre os riscos de conta-

minações em massa a saturação dos sistemas da saúde.

• Recomendações de prevenção:
✓ Limpar objetos e superfícies tocados frequentemente
✓ Evitar tocar no nariz, olhos, e boca antes de limpar as mãos
✓ Lavar as mãos durante 20 segundos
✓ Cobrir a boca e o nariz ao espirrar e tossir
✓ Manter-se a pelo menos 1m de distância entre as pessoas
✓ Cozinhar bem carne e ovos

• Sintomas:
✓ Febre
✓ Dificuldade
✓ Síndrome respiratório
✓ Insuficiente renal
✓ Perda de olfato e paladar

Roteiro
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Visita ao Parque dos Poetas
Uma visita magnífica, onde se pode conhecer estátuas de vários poetas a sua
poesia, parques e um belo miradouro.

Programa
09:00 - Embarque em Tercena, junto à Rotunda das Seleções no autocarro
nº14;
10:30 - Chegada ao Parque dos Poetas;

10:15 - Visita ao Parque. Parque constituído por três secções principais: secção
1, Parque dos Trovadores aos poetas da renascença (Gil Vicente, Luiz
de Camões, Garcia de Resende, etc.); secção 2, Parque do Barroco aos
poetas do Romântico e poetas internacionais da língua portuguesa
(Almeida Garrett, Vasco Cabral, etc.); secção 3, Parque dos Poetas do
séc. XX (José Gomes Ferreira, Florbela Espanca, Fernando Pessoa);

Roteiro
12:45 Almoço livre no parque de merendas;
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14:15 Visita ao Miradouro do Alto do Puxa Feixe;

14:45 - Inauguração da Estátua de Fernando
Pessoa;

15:15 - Tempo livre;
17:00 - Saída de autocarro nº 14, com destino a
Tercena, Rotunda das Seleções.
17:30 - Chegada a Tercena (Rotunda das
Seleções).

Margarida Antunes nº14
Leonor Ribeiro nº12
Joana Lima nº8
6ºF

Informações
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Horários
Secretaria – 2ª a 6ª das 9h-16h
Bar – fechado das 12h–13h
Biblioteca – aberto a tempo inteiro
Papelaria – fechado das 12h–13h

AVISO
O "#EstudoEmCasa" vai acontecer na RTP Memória das 09h às 17h50, de segunda a sexta-feira.
Os conteúdos ficarão também disponíveis nas plataformas digitais da RTP
(em https://www.rtp.pt/estudoemcasa) e da Direção-geral da Educação
(DGE).
A transmissão é feita nos seguintes canais: TDT – posição 7; MEO – posição 100;
NOS – posição 19; Vodafone – posição 17; Nowo – posição 13.
Haverá ainda uma App com todos os conteúdos.

Horário das emissões do #EstudoEmCasa

Informações
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