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OitO dicas para encarares 
O ensinO a distância

cOm um sOrrisO nO rOstO



o ensino a distância pode parecer uma 
brincadeira, mas é uma assunto sério, que 
deves encarar com responsabilidade. a ex-
periência do ano passado permitiu ajustes 
importantes. acima de tudo lembra-te que 
não estás de férias e que ainda este ano 
vais regressar às aulas presenciais na escola

para que este período, em que os meios 
informáticos te ligam aos teus professores, 
corra de uma maneira mais tranquila, apre-
sentamos-te 8 dicas para melhor aprende-
res com o ensino a distância. toma nota.

1  lembra-te que continuas em 
aulas. por isso nada de ficar 
a dormir na caminha. Há que 

cumprir o horário e ouvir com atenção as 

aulas síncronas, aproveita as aulas as-
síncronas para reveres a matéria.

2 após as aulas, ou no final do dia, 
verifica aquilo que te foi transmiti-
do, numa espécie de revisão rápida. 

3  toma nota das dúvidas e não he-
sites em transmiti-las ao profes-
sor. este é um aspeto importante, 

tira sempre as tuas dúvidas, só assim con-
seguirás avançar.

4  usa o telemóvel para registares o 
teu horário das aulas síncronas. 
não te esqueças que não estás de 

férias e depressa vais voltar à escola, onde 
serás avaliado de forma presencial.
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5 efetua sempre os desafios que 
os professores te propõem. 
este ano os docentes estão 

mais meigos e não vão enviar tantos 
trabalhos de casa como aconteceu no 
passado. pelo menos há orientações da 
tutela nesse sentido.

6 aproveita os intervalos e o 
tempo livre para fazeres  coi-
sas que te possam dar prazer. 

lê, ouve música, faz visitas virtuais 
a museus ou outros espaços que 
gostes.

7 Faz atividade física em casa, 
isso vai ajudar-te a libertar o 
stress do confinamento.

8 - o ensino a distância não é fá-
cil. em caso de dúvidas de manu-
seamento das plataformas pede 

ajuda aos teus pais e colegas. não fiques 
para trás devido a estas questões técni-
cas. 

acima de tudo tem presente que este 
período de aprendizagem deve ser apro-
veitado da melhor forma possível, pois 
as matérias lecionadas vão ser impor-
tantes no teu percurso escolar. Se tudo 
correr bem, dentro em breve todos po-
deremos voltar à escola. a responsabi-
lidade que assumires agora vai benefi-
ciar-te no futuro. i

Fotos: freepik - yanalya

1,2 milhões de alunos do ensino básico ao secundário 
encontram-se em ensino a distância, devido à 

pandemia de Covid-19. para que te seja mais fácil 
encarares este período, apresentamos-te oito dicas. 

não te esqueças que não estás de férias.



chaos Walking: O ruído
num futuro não muito distante, todd Hewitt foi criado para 
acreditar que uma doença matou todas as mulheres e tornou 
possível que todos consigam ouvir os pensamentos dos outros 
através de um certo “ruído”, Como resultado, ninguém pode 
guardar seus segredos. mais tarde, ele encontra uma fonte de 
silêncio: uma mulher misteriosa chamada viola eade – a primei-
ra que ele conheceu. i

Título original: Chaos Walking; Aventura, Sci-Fi; Data de Estreia: 04/03/2021; 
Realização: Doug Liman; País: EUA; Idioma: Inglês

Fonte: Castello Lopes

Yakuza: Like a dragon
ichiban Kasuga, um membro de baixo nível de uma família Yaku-
za de tóquio, enfrenta uma pena de prisão de 18 anos depois de 
assumir a responsabilidade por um crime que não cometeu. Sem 
nunca perder a fé, ichiban cumpre a pena, mas ao regressar à 
sociedade descobre que ninguém esperava por ele no exterior e 
que o seu clã foi destruído pelo homem que mais respeitava. i

Fonte: Playstation

asus 4G-n12 B1
o aSuS 4g-n12 b1 não é um router Wi-Fi comum. basta inserir 
um cartão Sim 4g lte e seu modem embutido conecta-se à in-
ternet sem fio através de banda larga móvel super rápida. você 
pode desfrutar de downloads de até 150 mbps e uploads de 50 
mbps, sem se preocupar com a compatibilidade de donglse uSb. 
Conveniente e sem cabos, o 4g-n12 b1 oferece streaming de 
vídeos Hd sem problemas e compartilhamento rápido de arqui-
vos em qualquer lugar. ele pode até conectar-se a um modem a 
cabo para fornecer uma segunda conexão com a internet para 
backup! i

Fonte: PC Diga

	nobody is Listening  
Zayn 

 

	Oitenta   
carlos do carmo

  resistência ao vivo  
no atlântico – 25 anos 
– resistência

 delicate sound of 
thunder – pink Floyd

  na Quinta  
panda e os caricas

 power up   
ac/dc

	O monstro precisa  
de amigos   
Ornatos Violeta

	evermore   
taylor swift

	corpo i alma  
pedro abrunhosa

	Fine Line  
Harry styles

  Fonte: Associação 
Fonográfica Portuguesa

 drivers License   
Olivia rodrigo

 Wellerman   
nathan evans/220Kid/
Billen ted

	Without You   
Kid Laroi

	don’t play – anne-
marie/Ksi/digital Farm

 Bringind it Back   
digga d/aJ tracey

 paradise – meduza ft 
dermot Kennedy

	the Business  
tiesto

 Get out my head  
shane codd

	anyone  
Justin Bieber

	Goosebumps  
HVme

Fonte: APC Chart

magazine 
Gamer
olá nesta edição do magazi-
ne gamer vou falar sobre a 
primeira consola portátil da 
nintendo o game & Watch. 
na verdade, o game & Watch 
é mais uma espécie de séries 
de consolas em que só po-
des jogar o jogo que já vem 
incluído. 

os game & Watch são nor-
malmente constituídos por 
um ecrã lCd monocromáti-
co, ao estilo de uma calcu-
ladora e alguns botões de 
ação. 
o nome game & Watch sur-
giu porque este dispositivo 
vem com um jogo(game) e 
um relógio digital (watch), 
sendo que na época de lan-
çamento desta consola não 
existiam muitos relógios 
digitais.
o primeiro game & Watch 
foi lançado em 1980. Cha-
mado ball, neste jogo ti-
nhas, basicamente, de fazer 
com que as bolas não caís-
sem no chão enquanto fa-
zias malabarismo. Simples, 
mas divertido na altura. po-
dias escolher entre o modo 
a, só com uma bola, ou, o 
modo b, com mais bolas. 

diz a lenda que a inspi-
ração para esta consola 
veio do seu criador, gunpei 
Yokoi, ter visto um homem 
de negócios num comboio 
a brincar com uma calcu-
ladora. Foi nesse momento 
que teve a ideia de criar 
um relógio digital, que 
também era um videojogo 
em miniatura para matar 
tempo.

mais recentemente, nas 
comemorações do 35 ani-
versário do Super mario a 
nintendo lançou um game 
& Watch fo Super mario 
bros, onde podes ver o 
tempo e jogar Super mario 
bros. Super mario bros the 
last levels e uma versão 
de ball protoganizada por 
mario.  i
           afonso Carrega 
 (aluno do 10o ano)

ratO Viper 8K
o novo rato viper 8K da razer é um update do viper ambidestro, 
lançado em 2019. na maior parte, é semelhante, contudo, tem 
algumas atualizações importantes para jogadores competitivos 
que contam com a tecnologia para ajudá-los a obter os melhores 
resultados.
a razer agora inclui o sensor Focus plus 20.000dpi usado nou-
tros ratos de 2020, com interruptores óticos de última geração 
que dão uma sensação de clique mais tátil, de acordo com a 
empresa. i

Fonte: PC Diga

manual da Boa esposa
paulette van der beck (Juliette binoche) e o marido (François 
berléand) dirigem há muitos anos a escola de gestão domés-
tica de bitche, na alsácia-mosela. o estabelecimento tem por 
missão formar adolescentes para se tornarem donas de casa 
perfeitas, numa época em que se esperava que as mulheres 
servissem subservientemente os maridos. após a morte repen-
tina do marido, paulette descobre que a escola está à beira da 
falência e tem que assuzmir a responsabilidade da mesma. i

Título original: La Bonne Épouse; Comédia, Drama; Data de Estreia: janeiro 
2021; Realização: Martin Provost; País: França; Idioma: Francês; 

Fonte: Castello Lopes

skyforge
Skyforge é um jogo de ação online inspirado em ficção científica 
e fantasia, ambientado num universo de tirar o fôlego e repleto 
de deuses e monstros. Como um imortal de aelion, junte-se aos 
jogadores de todo o mundo para descobrir estórias fantásticas, 
explorar terras desconhecidas e evitar invasões nesse mundo 
enorme que sempre evolui! i

Fonte: Nintendo



o ministério da educação 
acaba de divulgar o novo 
calendário escolar. o do-
cumento enviado ao en-

sino magazine revela que 
nos 1o e 2o ciclos o final 
do ano letivo só ocorrerá a 
8 de julho; os 7o, 8o e 10o 

anos encerram as suas ati-
vidades a 23 de junho, en-
quanto que para os 9o, 11o 
e 12o anos o final das au-

las ocorrerá a 18 de junho.

esta atualização do ca-
lendário escolar resulta 

o ministério da Ciência e 
do ensino Superior anun-
ciou ao ensino magazine 
que “portugal atingiu a 
meta europeia relativa à 
escolaridade de ensino 
superior”.

em nota enviada à nossa 
redação, o ministério refe-
re que “a taxa de escola-
ridade do ensino superior 
da população residente 
entre os 30 e os 34 anos 
atingiu 43% no 4º trimes-
tre de 2020, superando 
pela primeira vez a meta 
europeia de 40% assumi-
da no âmbito da estraté-
gia europa 2020”.

de acordo com o ministério 
liderado por manuel Heitor, 

“as dados apurados no úl-
timo trimestre correspon-
dem a uma evolução de 9 
pontos percentuais (p.p.) 
em relação ao 4º trimestre 
de 2015 e de 16 p.p. quan-
do comparado com 2010”.

diz o ministério que “me-
tade dos jovens com 20 
anos residentes em por-
tugal frequentam atual-
mente o ensino superior”. 
Facto que representa “um 
aumento de 25% de estu-
dantes em relação a 2015 
(cerca de 12 mil estudan-
tes entre 2015 e 2019/20)”.

“estes dados confirmam 
uma evolução no sentido 
de garantir que 60% dos 
jovens de 20 anos estejam 

a estudar no ensino supe-
rior em 2030”, acrescenta a 
tutela, na nota enviada à 
nossa redação.

os dados agora apresenta-
dos revelam que o número 
total de estudantes no en-
sino superior cresce desde 
2015 e atinge cerca de 400 
mil estudantes em 2020/21, 
enquanto eram 358 mil es-
tudantes nos sectores pú-
blico e privado em 2015.

o ministério recorda que 
este aumento do número 
total de estudantes do en-
sino Superior inclui mais de 
9 mil estudantes em forma-
ções curtas de âmbito su-
perior (Cursos tecnológicos 
profissionais - CteSp). i

pOrtuGaL supera meta eurOpeia

Há MAIs jOVEns ADuLTOs cOM EnsInO suPERIOR

da pandemia de Covid-19 
que está a afetar o país 
de forma severa e que 
obrigou à interrupção le-
tiva ocorrida entre 22 de 
janeiro e 5 de fevereiro.

Com o ensino a distância 
em funcionamento (não 
se sabendo quando re-
gressará ao formato pre-
sencial), o novo calendá-
rio elimina a pausa letiva 
do Carnaval; e reduz a 
pausa letiva da páscoa, a 
qual ocorre apenas entre 
29 de março e 1 de abril.

o novo calendário esta-
belece também as datas 
para as provas de aferi-
ção e exames.

de acordo com a tutela, 
as provas de aferição do 
2o, 5o e 8o anos ocorrem 
entre 14 e 21 de junho.

a componente oral da 
prova de inglês de 5o ano 
decorre entre 27 de maio 
e 9 de junho. 

devido às suas caraterísti-
cas e ao período em que se 
realizariam, as provas de 
aferição de 2o ano de ex-
pressão artística e de edu-
cação Física foram, desde 
já, excluídas do calendário.

caLendáriO escOLar

auLas VãO até JuLHO
Já as provas finais de ci-
clos do 9o ano têm o se-
guinte calendário:

1a fase:

28 de junho a 2 de julho, 
com afixação de resulta-
dos a 19 de julho.

2a fase: 

21 a 23 de julho, com afi-
xação de resultados a 3 
de agosto.

por sua vez a calendari-
zação dos exames finais 
nacionais do ensino Se-
cundário é a seguinte:

1a fase: 

2 a 16 de julho, com afi-
xação de resultados a 2 
de agosto.

2a fase: 

1 a 7 de setembro, com 
afixação de resultados a 
16 de setembro.

o ministério refere ainda 
que as informações relati-
vas ao efeito da avaliação 
externa no acesso ao en-
sino Superior serão divul-
gadas oportunamente e de 
forma articulada pela Co-
missão nacional de acesso 
ao ensino Superior. i


