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Ensino Magazine na Qualifica e Futurália

Regresso ao futuro
O Ensino Magazine vai voltar a marcar presença nos principais eventos internacionais
dedicados à juventude e ao ensino, numa espécie de regresso ao futuro. Dois anos depois
da pandemia a tua publicação preferida volta a ser parceira da Futurália, em Lisboa, e da
Qualifica, no Porto. E são muitas as novidades que temos para ti.
rália, em Lisboa – FIL, Parque das Nações,
de 30 de março a 2 de abril.
Dois anos depois da pandemia nos ter
trocado as voltas e nos obrigar a períodos
de confinamento dolorosos, os principais
eventos internacionais dedicados à juventude e educação estão de volta em parceria com o Ensino Magazine. Para 2022
são muitas as surpresas que estamos a
preparar para ti.

Iremos promover passatempos, sorteios
e a distribuição gratuita de milhares de
exemplares de edições especiais do Ensino Magazine, onde não te faltará nenhuma informação sobre o pulsar das
universidades e politécnicos, bem como
os cursos de ensino superior que podes
escolher entre os nossos parceiros.

Queremos que usufruas e te divirtas nos
nossos espaços da Qualifica, no Porto –
Exponor, de 16 a 19 de março, e da Futu-

Mas há mais. Teremos a funcionar a roda
Ensino Magazine, onde te poderás habilitar a consolas de jogos e a outros prémios.

E como queremos também promover a
cultura e a inovação iremos apresentar
livros originais, um dos quais escrito por
um colega teu de apenas 16 anos, que, a
partir do seu telemóvel, reuniu palavras,
humor, amor e ironia numa obra poética.
A presença do Ensino Magazine naqueles dois certames, a par da Semana da
Educación, em Madrid, é já uma tradição
com quase duas décadas, e ficará marcada também pelo arranque das comemorações do 25º aniversário do Ensino Magazine que se prolongarão até 2023. Por

isso está a ser preparado um conjunto de
iniciativas nas quais queremos que participes.
E já sabes se fores um dos melhores
alunos dos cursos de universidades ou
politécnicos nossos parceiros poderás
ganhar uma bolsa monetária de mérito
académico.
FIca o convite e mantém-te atento, que
vem aí uma app que não vais querer
largar. i
Boas Festas!

Magazine
Gamer

 30			
Adele

Nesta edição do Magazine
Gamer vou dar-te a conhecer
os grandes vencedores do
“The Game Awards”, o equivalente a um “Óscar” na indústria dos videojogos.

Clifford: O Cão Vermelho (Dob.)

Começando pelo jogo do ano,
“It Takes Two” (um jogo de
ação-aventura desenvolvido
pela Hazelight Studios e publicado pela Electronic Arts
sob o selo EA Originals). Vence esta categoria bem como
o de melhor jogo multiplayer
e melhor jogo familiar.

Quando a jovem Emily Elizabeth conhece um senhor que resgata animais mágicos e este lhe oferece um pequeno cãozinho
vermelho, ela não poderia imaginar que, ao acordar, iria encontrar um cão gigante com 3 metros, no seu pequeno apartamento de Nova Iorque. Enquanto a sua mãe solteira está
fora em trabalho, Emily e o seu divertido, mas impulsivo tio
Casey, entram numa aventura que vai virar a cidade de patas
para o ar e que te vai deixar agarrado à cadeira do cinema. i
Título original: Clifford the Big Red DogAnimação, Aventura, Comédia; Data de
Estreia: 16/12/2021; Realização: Walt Becker; País: EUA, Reino Unido, Canadá;
Idioma: Português
Fonte: Castello Lopes

Homem-Aranha: Sem Volta a Casa
Pela primeira vez na história cinematográfica do HomemAranha, a identidade o nosso herói é revelada e deixa de
conseguir separar a sua vida normal da grande responsabilidade de ser um super-herói. Quando Peter pede ajuda
ao Doutor Estranho, o nível de responsabilidade aumenta
para níveis ainda mais perigosos, forçando-o a descobrir o
que realmente significa ser o Homem-Aranha. i
Título original: Spider-Man: No Way Home; Ação, Aventura, Sci-Fi; Data de Estreia: 16/12/2021; Realização: Jon Watts; País: EUA, Islândia; Idioma: Inglês;
Fonte: Castello Lopes

 70 Voltas Ao Sol – Ao
Vivo com Orquetra –
Jorge Palma

 Voyage 		
ABBA

 Red 		
Taylor Swift

 The Legendary 1979

No Nukes Concerts –
Bruce Springsteen

 Portas 		
Marisa Monte

 Nevermind 		
Nirvana

 The Dark Side of the
Moon – Pink Floyd

 Tozé Brito (de) Novo –
Tozé Brito (de) Novo

 = 			
Ed Sheeran

Metroid Dread (o último franquia Metroid, lançado este
ano pela Nintendo) ganha
a categoria Ação/Aventura.
Kena: Bridge of Spirits (o primeiro jogo produzido e lançado pela Ember Lab) ganha
a categoria Indie.

		

MXGP 2021

O jogo oficial do MXGP está pronto para te mostrar do que
é feito: aquece o motor e prepara-te para a mais realista
e entusiasmante experiência sobre duas rodas de sempre!
Coloca o capacete, sobe para a mota e acelera a fundo
para te tornares um verdadeiro campeão do MXGP. Podes
criar a tua própria equipa ou juntar-te a uma oficial, começando na categoria MX2 no novo modo de carreira. i
Fonte: Playstation

Fonte: Associação
Fonográfica Portuguesa

Life is Strange: True Colors

Inicia uma nova e ousada era do premiado Life is Strange,
com uma nova protagonista e um mistério emocionante
para desvendar!
Há algum tempo que Alex Chen reprime a “maldição” que
a assola: a habilidade sobrenatural de vivenciar, absorver
e manipular as fortes emoções de outras pessoas, que
aparecem para ela como auras coloridas e vibrantes. i

 Easy on me 		
Adele

Fonte: Nintendo

 ABCDEFU 		

Na categoria jogos mobile o
vencedor foi Genshin Impact
(um Action RPG gratuito).

Gayle

 All I Want for

Christmas is You –
Mariah Carey

 Last Christmas
Wham

 I Drink Wine 		
Adele

Returnal (um shooter em terceira pessoa) triunfa na categoria de jogos de ação.
Por último quero realçar Dream, o Youtuber que foi escolhido como o criador de conteúdo do ano.
Sem dúvida escolhas muitos
sólidas para esta que é a
maior premiação de videojogos do ano. i
Afonso Carrega		
(Aluno do Ensino Secundário)

 Oh My Gog 		
Adele

Elgato Stream Deck MK.2

15 teclas LCD prontas para disparar ações ilimitadas. A operação tátil de um toque que permite controlar aplicativos, iniciar postagens sociais, ajustar o áudio, silenciar o microfone,
acender as luzes e muito mais, enquanto o feedback visual
confirma todos os seus comandos. i

Fonte: PC Diga

EcoFlow River Power Station

Vá para o ar livre com a RIVER e mantenha todos os seus
dispositivos ligados ao mesmo tempo. Com grande capacidade de energia armazenada, terá a tranquilidade para se
concentrar nas suas aventuras. Ligue até 9 dispositivos de
uma vez com todas as portas de que precisa. Com uma capacidade de 288Wh que terá energia suficiente para carregar o seu smartphone 21 vezes, triplicar a carga do drone
ou fazer 12 xícaras de café com uma cafeteira. i
Fonte: PC Diga

 Flowers (say my
name) – Arrdee

 Seventeen Going

Under – Sam Fender

 Overpass Graffiti
Ed Sheeran

 All Too Well (Taylor’s

Version) – Taylor Swift
Fonte: APC Chart

