Design Gráfico: Rui Salgueiro | Foto: freepik - katemangostar

o do
ment zine
e
l
p
Su
ga
o Ma
1
Ensin eiro 202 -r
-e
Fev
------o
------ tribuiçã
Dis
uita
Grat

Oito dicas para encarares
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Oito dicas para
encarares o
ensino a distância
com um sorriso
no rosto
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.

aulas síncronas, aproveita as aulas assíncronas para reveres a matéria.
O ensino a distância pode parecer uma
brincadeira, mas é uma assunto sério, que
deves encarar com responsabilidade. A experiência 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, apresentamos-te 8 dicas para melhor aprenderes 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

2
3

Após as aulas, ou no final do dia,
verifica aquilo que te foi transmitido, numa espécie de revisão rápida.

Toma nota das dúvidas e não hesites em transmiti-las ao professor. Este é um aspeto importante,
tira sempre as tuas dúvidas, só assim conseguirás 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.

5

8

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.

- O ensino a distância não é fácil. Em caso de dúvidas de manuseamento das plataformas pede
ajuda aos teus pais e colegas. Não fiques
para trás devido a estas questões técnicas.

6

Acima de tudo tem presente que este
período de aprendizagem deve ser aproveitado da melhor forma possível, pois
as matérias lecionadas vão ser importantes no teu percurso escolar. Se tudo
correr bem, dentro em breve todos poderemos voltar à escola. A responsabilidade que assumires agora vai beneficiar-te no futuro. i

Aproveita os intervalos e o
tempo livre para fazeres coisas 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.
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Magazine
Gamer
Olá nesta edição do Magazine 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 podes jogar o jogo que já vem
incluído.

Os Game & Watch são normalmente constituídos por
um ecrã LCD monocromático, ao estilo de uma calculadora e alguns botões de
ação.
O nome Game & Watch surgiu porque este dispositivo
vem com um jogo(Game) e
um relógio digital (watch),
sendo que na época de lançamento desta consola não
existiam muitos relógios
digitais.
O primeiro Game & Watch
foi lançado em 1980. Chamado Ball, neste jogo tinhas, basicamente, de fazer
com que as bolas não caíssem no chão enquanto fazias malabarismo. Simples,
mas divertido na altura. Podias escolher entre o modo
A, só com uma bola, ou, o
modo B, com mais bolas.

 Nobody is Listening
Zayn

Manual da Boa Esposa

Paulette Van Der Beck (Juliette Binoche) e o marido (François
Berléand) dirigem há muitos anos a Escola de Gestão Doméstica 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 repentina do marido, Paulette descobre que a escola está à beira da
falência e tem que assuzmir a responsabilidade da mesma. i

Chaos Walking: O Ruído

 Oitenta 		

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 primeira que ele conheceu. i



Carlos do Carmo

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

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

		

Yakuza: Like a Dragon

Skyforge

Ichiban Kasuga, um membro de baixo nível de uma família Yakuza 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

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: Associação
Fonográfica Portuguesa

 Drivers License
Olivia Rodrigo

Fonte: Nintendo
Fonte: Playstation

Diz a lenda que a inspiração para esta consola
veio do seu criador, Gunpei
Yokoi, ter visto um homem
de negócios num comboio
a brincar com uma calculadora. 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 aniversário 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)

 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

RATO VIPER 8K

ASUS 4G-N12 B1

 Paradise – Meduza ft

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 noutros ratos de 2020, com interruptores óticos de última geração
que dão uma sensação de clique mais tátil, de acordo com a
empresa. i

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 internet 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 arquivos em qualquer lugar. Ele pode até conectar-se a um modem a
cabo para fornecer uma segunda conexão com a Internet para
backup! i

 The Business		

Fonte: PC Diga

Dermot Kennedy

Fonte: PC Diga

Tiesto

 Get out my head
Shane Codd

 Anyone		
Justin Bieber

 Goosebumps
HVME

Fonte: APC Chart

Calendário escolar

Aulas vão até julho

da pandemia de Covid-19
que está a afetar o país
de forma severa e que
obrigou à interrupção letiva ocorrida entre 22 de
janeiro e 5 de fevereiro.
Com o ensino a distância
em funcionamento (não
se sabendo quando regressará ao formato presencial), o novo calendário 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 estabelece também as datas
para as provas de aferição e exames.
De acordo com a tutela,
as provas de aferição do
2 o, 5 o e 8 o anos ocorrem
entre 14 e 21 de junho.
A componente oral da
prova de inglês de 5 o ano
decorre entre 27 de maio
e 9 de junho.

O Ministério da Educação
acaba de divulgar o novo
calendário escolar. O documento 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 atividades a 23 de junho, enquanto que para os 9o, 11o
e 12o anos o final das au-

Portugal supera meta europeia

Há mais jovens adultos com ensino superior
O Ministério da Ciência e
do Ensino Superior anunciou ao Ensino Magazine
que “Portugal atingiu a
meta europeia relativa à
escolaridade de ensino
superior”.

“as dados apurados no último trimestre correspondem a uma evolução de 9
pontos percentuais (p.p.)
em relação ao 4º trimestre
de 2015 e de 16 p.p. quando comparado com 2010”.

Em nota enviada à nossa
redação, o Ministério refere que “a taxa de escolaridade do ensino superior
da população residente
entre os 30 e os 34 anos
atingiu 43% no 4º trimestre de 2020, superando
pela primeira vez a meta
europeia de 40% assumida no âmbito da Estratégia Europa 2020”.

Diz o Ministério que “metade dos jovens com 20
anos residentes em Portugal frequentam atualmente o ensino superior”.
Facto que representa “um
aumento de 25% de estudantes em relação a 2015
(cerca de 12 mil estudantes entre 2015 e 2019/20)”.

De acordo com o Ministério
liderado por Manuel Heitor,

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

a estudar no ensino superior em 2030”, acrescenta a
tutela, na nota enviada à
nossa redação.
Os dados agora apresentados revelam que o número
total de estudantes no ensino superior cresce desde
2015 e atinge cerca de 400
mil estudantes em 2020/21,
enquanto eram 358 mil estudantes nos sectores público e privado em 2015.
O Ministério recorda que
este aumento do número
total de estudantes do ensino Superior inclui mais de
9 mil estudantes em formações curtas de âmbito superior (Cursos tecnológicos
profissionais - CTeSP). i

las ocorrerá a 18 de junho.
Esta atualização do calendário escolar resulta

Devido às suas caraterísticas e ao período em que se
realizariam, as provas de
aferição de 2o ano de Expressão Artística e de Educação Física foram, desde
já, excluídas do calendário.

Já as provas finais de ciclos do 9 o ano têm o seguinte calendário:
1 a fase:
28 de junho a 2 de julho,
com afixação de resultados a 19 de julho.
2 a fase:
21 a 23 de julho, com afixação de resultados a 3
de agosto.
Por sua vez a calendarização dos exames finais
Nacionais do Ensino Secundário é a seguinte:
1 a fase:
2 a 16 de julho, com afixação de resultados a 2
de agosto.
2 a fase:
1 a 7 de setembro, com
afixação de resultados a
16 de setembro.
O Ministério refere ainda
que as informações relativas ao efeito da avaliação
externa no acesso ao Ensino Superior serão divulgadas oportunamente e de
forma articulada pela Comissão Nacional de Acesso
ao Ensino Superior. i

