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MINISTRO REPUDIA ABUSOS NAS ACADEMIAS

PRAXES PARA 
QUE VOS QUERO



o ministro do ensino Superior, manuel 
Heitor, escreveu uma carta aberta aos 
dirigentes académicos e associativos no 
âmbito do início do ano letivo. na missi-
va, a que o ensino magazine teve aces-
so, repudia as manifestações de abuso, 
humilhação e subserviência que, em cer-
tos momentos, têm ocorrido sob o rótulo 
de praxe académicas. por todo o país há 
ais contenção e algumas academias tro-
caram as praxes presenciais por praxes 
virtuais. mas numa coisa todos parecem 
estar de acordo, nada de humilhações 
nem faltas de respeito.

a carta é escrita e publicada num momen-
to que o país e o mundo vivem um perí-
odo de pandemia. por isso, ganha outra 
relevância, no entender do ministro que 
apela “a todos os responsáveis estudantis 
e dirigentes de instituições de ensino su-
perior e científicas para que se mobilizem 
e garantam a dignidade da integração dos 
novos estudantes no ensino superior”.

diz manuel Heitor que “a alegada evoca-
ção de tradições académicas, não se pode 
confundir e muito menos legitimar ações 
de humilhação, desrespeitando e afetan-
do a liberdade e a autoestima dos mais 
novos. não é admissível assistir passiva-
mente a situações que configurem ações 
de humilhação e à ocorrência de cenários 
degradantes que sujeitam os estudantes 
e envergonham a comunidade académica.  
daí a explícita manifestação de repúdio a 
essas ações e o apoio expressivo a todos 
os que têm resistido e combatido essas 
praxes académicas e outras manifestações 
que atentam contra os direitos individuais 
e coletivos dos estudantes”.

o governante acrescenta: “este repúdio 
deve ser ainda mais explícito neste novo 
ano letivo, quando enfrentamos uma cri-
se pandémica. o papel central que as 
instituições científicas e de ensino supe-
rior têm assumido na criação e difusão 
de conhecimento nas nossas sociedades 
exige agora, de uma forma mais clara e 
sistemática, a sua responsabilização na 
liderança do processo de normalização e 
retoma dos vários sectores de atividade 
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que está em curso em portugal e no res-
tante espaço europeu”.

na sua perspetiva, “ações e situações que 
violentem e prejudiquem a integração 
digna dos estudantes no ensino superior 
devem ser combatidas por todos, estudan-
tes, professores e, muito especialmente, 
por todos os responsáveis estudantis e 
dirigentes por instituições politécnicas e 
universitárias, independentemente do lo-
cal da sua ocorrência”.

É neste sentido que sublinha a ideia de 
que “a receção dos estudantes no en-
sino superior é uma responsabilidade 
das instituições e dos representantes 
estudantis eleitos, não podendo ser 
dominada ou perturbada por estrutu-
ras informais e sem qualquer manda-
to representativo, em especial quando 
estas sujeitam os estudantes a práticas 
ofensivas”.

nesta carta aberta reforça a recomedação 
às instituições de ensino superior  “para a 
importância de garantir o ensino e a avalia-
ção presenciais, como dimensão essencial 
da educação superior, instituindo procedi-

mentos de vigilância contínua da evolução 
da pandemia, tanto a nível nacional como 
local, atualizando regularmente os seus 
planos de contingência e monitorizando 
permanentemente o seu impacto na res-
petiva comunidade académica, de forma a 
implementar, em tempo real, as medidas 
de segurança adequadas a cada momento, 
designadamente na contenção e mitigação 
de eventuais surtos locais.

a terminar lembra que “a realização de 
práticas e iniciativas de receção e integra-
ção dos novos estudantes no ensino supe-
rior deve ser estimulada e promovida em 
ambiente de ciência, cultura e cidadania, 
mas também de segurança sanitária e de 
prevenção à propagação da pandemia, 
envolvendo a atenção reforçada das asso-
ciações de estudantes e as instituições de 
ensino superior, bem como o empenho de 
todos para que ocorram com a dignidade 
e o respeito pela importância que esse 
momento significa para os estudantes, a 
comunidade académica e a sociedade em 
geral”. i

Foto: Comissão de tradições académicas ae eSart

em tempo de pandemia a receção aos novos caloiros é feita de forma 
mais contida. imagens como esta, registada no ano passado, não deveram 
repetir-se. as tradicionais praxes são substituídas por outras práticas. 
o ministro do ensino Superior escreveu às academias onde repúdia 
manifestações de abuso e humilhação. a todos um bom ano letivo!



Mãe Fora, dia santo em casa
antoine é director de recursos Humanos de uma grande 
companhia. gerir pessoas é a sua “cena”, por isso quando 
a sua assoberbada mulher decide partir inesperadamen-
te de férias e deixá-lo com as responsabilidades da casa e 
dos quatro filhos, ele acredita que fará tudo sem qualquer 
problema. mas antoine subestimou drasticamente a con-
fusão que os seus filhos seriam capazes de causar na sua 
vida… mesmo na altura em que compete pelo lugar de Ceo.

Título original: 10 Jours san Mamman; Comédia; Data de Estreia: 08/10/2020; 
Realização: Ludovic Bernard; País: França; Idioma: Francês

Fonte: Castello Lopes

nintendo Labo toy-con
imagina seres capaz de transformar um simples pedaço de 
cartão numa diversidade de coisas: uma mota, uma cana 
de pesca, um piano e muito mais!
Combina-as depois com a nintendo Switch para lhes dares 
vida! Conduz um carro, pesca, canta... o nintendo labo 
é acessível a todos, permitindo facilmente criar, jogar e 
descobrir. diverte-te a determinar como tudo funciona e 
pode ser até que inventes novas formas de jogar com as 
tuas criações toy-Con! i

Fonte: Nintendo

pen e-pL8
a olympus pen e-pl8 é o artigo em voga do ano e a câmara 
ideal para partilhar, num instante, as suas paixões com o 
mundo inteiro. o design moderno e a superfície com tona-
lidades de couro proporciona um look elegante à câmara. 
Funcionalidades úteis, como o modo de selfie melhorado 
e os clipes de vídeo, fazem desta câmara a companheira 
perfeita inseparável. um acessório que vai adorar e os 
outros irão desejar. Sensor de 16,1 megapixéis, sistema aF 
deteção de contraste, 81 pontos de focagem. i

Fonte: Olympus.

star Wars: squadrons
domina a arte do combate estelar na autêntica experiência de 
pilotagem de Star WarS™: Squadrons. aperta o cinto e, ao 
lado do teu esquadrão, sente a adrenalina dos combates espa-
ciais multijogador na primeira pessoa.assume o controlo dos 
caças estelares da nova república e das frotas imperiais, como 
o X-Wing e o tie Fighter. personaliza equipamentos e cosméti-
cos, gere a energia entre armas, escudos e motores, na imer-
são do cockpit. além disso, os jogadores terão a opção de jogar 
a totalidade do jogo na realidade virtual do playStation®Vr! i

Fonte: PlayStation

	canções do pós-Guerra 
samuel Úria 

 

	Fine Line   
Harry styles

  na quinta   
panda e os caricas

 s&m2 – Metallica 
and Michael tilson 
thomas conducting 
the san Francisco 
symphony

  serviço púbico   
valete

	Map of the soul: 7 – 
bts

	We are chaos   
Marilyn Manson

	educação visual  
valete

	alicia   
alicia Keys

	presente   
Fernando daniel

  

  Fonte: Associação 

Fonográfica Portuguesa

 Mood – 24kGoldn ft 
iann dior

 Wap – cardi b ft 
Megan thee stallion

	Lemonade – internet 
Money/Gunna/stormz

	ain’t it diferent – 
Headie one/aj tracey/
stormzy

 Looking for Me – paul 
Woolford & diplo/
Lomax

 Moos swings  
pop smoke ft Lil tjay

	You broke me first  
pop smoke ft Lil tja

 Midnight sky  
Miley cyrus

	What you know bout 
love – pop smoke

	take you dancing  
Jason derulo

Fonte: APC Chart

Hero8
Sucessora à gopro Hero7, a Hero8 é uma das novas apos-
tas da gopro. a edição black inclui diversos upgrades, e no-
vidades nunca antes vistas em qualquer outra action cam.
a nível de hardware, temos pela primeira vez a possibilidade 
de incorporar, sem necessidade para uma armação externa, 
acessórios exteriores. entre outras tem as seguintes carate-
rísticas: HyperSmooth 2.0, a tecnologia de estabilização de 
imagem exclusiva da gopro; Slow motion de até 8x; resistên-
cia à água em até 10 metros de profundidade; lente 2x mais 
resistente; possibilidade de alteração de ângulos nas fotos; 
Superphoto e Hdr aprimorados; timeWarp 2.0, que permite a 
captação de vídeos em formato timelapse; etc… i

Fonte: Worten

trolls 2: tour Mundial
Sequela da animação de sucesso de 2016, dirigida por Walt do-
hrn e david p. Smith. os principais personagens da versão na-
cional são dobrados por mia rose, david Carreira e marisa liz.
a história do filme segue poppy (rose) e branch (Carreira) que 
numa aventura que os levará muito além do que eles conheciam 
antes, descobrem que são apenas uma das seis diferentes tribos 
trolls espalhadas por seis terras diferentes e dedicadas a seis tipos 
diferentes de música: funk, country, techno, música clássica, pop e 
rock. o mundo deles está prestes a ficar bastante maior e mais baru-
lhento, quando um membro da realeza do hard-rock, a rainha barb 
(liz), ajudada pelo seu pai, rei metal, para que seja o rock a reinar.
Título original: Trolls World Tour; Animação, Aventura, Comédia; Data de Estreia: 
29/10/2020; Realização: Walt Dohrn, David P. Smith; País: EUA; Idioma: Português; 

Fonte: Castello Lopes

Magazine 
Gamer
top cinco 
jogos mais 
importantes
da história
olá neste magazine gamer 
irei dar a minha opinião so-
bre quais foram os 5 jogos 
mais importantes da história.

space invaders
lançado em 1978 foi um dos 
primeiros jogos de tiro e um 
dos primeiro grandes suces-
sos das arcades.

tetris
lançado em 1984 tetris vi-
ria mais tarde a ser um dos 
jogos mais vendidos, mol-
dando o género de jogos de 
puzzle. Foi criado por  alexey 
pajitnov, dmitry pavlovsky e 
Vadim gerasimov na acade-
mia russa das Ciências.

super Mario bros
lançado para a Famicom, 
em 1985, no Japão, e para o 
neS em 1985, na américa do 
norte, e em 1987, na europa. 
Super mario bros definiu o 
género de plataforma.

street Fighter ii
lançado originalmente em 
1991 Street Fighter ii foi um 
jogo que definiu o género de 
jogos de luta.

Grand theft auto iii
lançado em 2001 gta iii foi 
um jogo que apesar de ter 
sido muito controverso de-
vido a não ser “apropriado 
para toda a família” definiu 
todos os jogos de mundo 
aberto dali para a frente.

afonso Carrega
(aluno do 10o ano)




