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Adeus às provas em papel,
olá exames digitais
Até 2025 os exames escolares em papel vão dar lugar a provas digitais.
O mundo está a mudar e a escola, tal como a conheces, também.
transversal nas diferentes áreas curriculares e da modernização do sistema
educativo português”, refere o Plano.
Os tradicionais exames escolares em
papel vão dar lugar a provas digitais. O
papel vai deixar de circular e as novas
tecnologias prometem mudar a tradição.
É este o futuro que os jovens, como tu,
vão enfrentar. A meta deve ser alcançada até 2025, segundo o próprio Governo,
e faz parte do Plano de Recuperação e
Resiliência recentemente apresentado à
Comissão Europeia, por Portugal.

Significa isto que não serão apenas as provas que serão alteradas, pois a intervenção é mais ampla. “Para além do acesso às
tecnologias, é necessária uma transformação no processo educativo e pedagógico.
Trata-se de uma nova forma de pensar os
canais de comunicação e de ensino-aprendizagem, interpretando o digital para além
de um conjunto de ferramentas, mecanismos e apoios técnicos”, explica o plano.

Para que isto seja concretizado, o dito Plano, a que o Ensino Magazine teve acesso,
prevê uma dotação para a componente
“Escola Digital” de 559 milhões de euros.

Para que estes objetivos se concretizem
é necessário modernizar as escolas e não
deixar ninguém de fora. E é aí que será
feito o investimento.

Um investimento que permitirá uma reforma profunda e que mudará a escola
tal como a conheces. “O principal objetivo é criar condições para a inovação educativa e pedagógica através do
desenvolvimento de competências em
tecnologias digitais, da sua integração

Entre as ações previstas destacam-se as
seguintes:
- 	Alargamento da conetividade da internet da Rede Alargada da Educação para
300 Gbps;
- 	Dotar, pelo menos, 90% das escolas com

ligação à Rede Alargada da Educação
com uma capacidade mínima de 1 Gbps
e ampliar as redes de área local a todas
as escolas com ênfase nas redes Wi-Fi,
em todas as escolas do ensino básico e
do ensino secundário da rede pública;
- Criação de cerca de 1.300 Laboratórios
de Educação Digital;
- Dotar as escolas de equipamentos de
projeção em 40 000 salas;
- 	Disponibilizar recursos e conteúdos
educativos digitais para a totalidade da
matriz curricular (330 disciplinas);
- Aquisição de 600.000 computadores de
uso individual (alunos e professores).
A par deste investimento, é proposto:
- 	Reforçar as competências digitais da
população enquanto ação integrada de
política pública;
-

Desenvolver competências digitais
transversais ao currículo com diferentes
níveis de profundidade e proficiência

através da sua integração nas diferentes disciplinas;
- 	Atualizar e modernizar quer os espaços
didático-pedagógicos de educação formal, quer os de educação não formal,
criando condições para a melhoria do
sucesso escolar e a redução do abandono escolar precoce;
- 	Garantir que todos os alunos e professores têm os equipamentos e as condições necessárias para utilizar as tecnologias enquanto mais-valia pedagógica;
- 	Promover um acesso mais democrático
e igualitário da comunidade educativa
às tecnologias;
- Combater os estereótipos de género no
domínio das tecnologias digitais incentivando igual participação de ambos os
sexos e estimulando percursos formativos de raparigas nas tecnologias de
informação e comunicação. i
Fotos: Freepik
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Carlos do Carmo

Olá nesta edição do Magazine Gamer vou-vos recomendar quatro jogos.

CRUELA
Super Mario 3D All-Stars
Mergulha nesta coleção de 3
jogos clássicos 3D do Mario.
Nesta coleção poderás jogar
desde jogos clássicos como
Super Mario 64, passando
pelo paradisíaco Super Mario
Sunshine, até ao intemporal
Super Mario Galxy.
Esta é uma boa maneira de
ocupares os tempos nestas
férias, acredita, nesta coleção
tens mesmo muito para fazer.

Luta de Mulheres

CRUELA, que se passa em Londres, nos anos 70, a meio
da revolução do punk rock, segue uma jovem vigarista
chamada Estella, uma rapariga inteligente e criativa determinada a fazer vingar o seu nome através das suas
roupas. Ela faz amizade com um par de jovens ladrões
que apreciam o seu apetite por problemas e, em conjunto, constroem uma vida nas ruas de Londres. i
Título original: Cruella; Comédia, Crime; Data de Estreia: 27/05/2021; Realização: Craig Gillespie; País: EUA; Idioma: Inglês;
Fonte: Castello Lopes

 Voz e violão 		

Anna (Malin Akerman) está a passar pela pior fase da
sua vida. Ainda em luto pela morte recente da mãe,
descobre que o pai é gay (facto que apoia, mas que
lamenta ter descoberto acidentalmente), está sem dinheiro e prestes a ser despejada e incendeia acidentalmente o seu café, para o qual não tem seguro.
Sabendo que Anna precisa de um vigoroso empurrão
que a tire desta maré interminável de azar, a sua melhor amiga Charleen (Dulcé Sloan) leva Anna para um
clube de combate feminino secreto. i
Título original: Chick Fight; Ação, Comédia; Data de Estreia: 03/06/2021; Realização: Paul Leyden; País: EUA; Idioma: Inglês
Fonte: Castello Lopes

Forza Horizon 4
Um jogo para fãs de corridas,
onde podes correr com mais
de 450 carros. Sem dúvida
o melhor jogo de corridas
disponível tanto para Xbox
como para PC.
Com corridas disputadas
num mundo aberto, inspirado na Grã Bretanha. Um jogo
que muda com as estações,
que a cada semana se alteram. É um bom jogo para
quem gosta de “dar uma volta de carro”, mas que devido
à quarentena não pode.

Afonso Carrega
(Aluno do 10o ano)

Live at knebworth
1990 – Pink Floyd

 Fortitude 		
Gojira

 In-dependência
Paulo Flores

 Mariza canta Amália
Mariza

 Aurora 		
Gisela João

 Fine Line 		
Harry Styles

 The Rise and fall of
Ziggy Stardust
David Bowie
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Mario Golf: Super Rush

Mergulha num RPG em mundo aberto pós-apocalíptico com um
sistema de combate único, ao estilo das artes marciais, que mistura corpo a corpo, disparos e ação mutante.
Explora e define o destino de um mundo caótico, no qual as
tribos estão divididas e uma misteriosa praga assola a terra.
Salvarás o mundo ou irás conduzi-lo até um destino ainda mais
tenebroso? i

Parte para o campo de golfe em Mario Golf: Super Rush, o novo
jogo da série Mario Golf para a Nintendo Switch! Junta-te às tuas
personagens preferidas do Reino Cogumelo em campos marcados por natureza exuberante!
O jogo pode ser controlado com botões ou movimento, segurando o comando Joy-Con como um taco de golfe. Tal como na vida
real, terás de estudar o vento e o terreno, mas o jogo oferece
opções úteis que te ajudarão a dar a tacada certa! i

Fonte: Playstation

Fonte: Associação
Fonográfica Portuguesa

 Body – Tion Wayne &
Russ Millions

Fonte: Nintendo

 Montero (Call me by

your name) – Lil Nas X

 Kiss me more

Doja Cat ft Sza

 Bed – Joel Corry/Raye/

Minecraft
Um jogo para toda a gente.
Aqui podes criar e sobreviver
sozinho ou com amigos. Este
jogo não precisa de apresentação. É um dos mais
bem sucedidos de sempre
e que podes jogar sem te
cansares, com servidores
onde podes ter mini jogos
ou sobreviver num mundo
anárquico. Podes também
jogar offline, jogar no modo
criativo e criar estruturas
incríveis. Ou… podes tentar
sobreviver sozinho no modo
de sobrevivência. i



 Chemtrails over the
country club – Lana del rey

Among Us
Joga, online, com os teus
amigos este jogo. Faz tarefas
e descobre quem é que é o
impostor. Lembra-te: nunca
confies em ninguém, nem
no teu melhor amigo, isto
porque... existe um impostor
entre nós...
Agora falando a sério, este
jogo é super divertido de jogar com amigos, a distância.
Na minha opinião, até é mais
divertido do que jogar “cara a
cara”, pois assim é impossível que alguém dê uma “espreitadela” no teu jogo.

António Zambujo

David Guetta

 Save your tears
Weeknd

 Peaches – Justin

Headset Asus ROG Delta S

Os auscultadores gaming ROG Delta S fornecem uma qualidade
de áudio impecavelmente nítida e detalhada para proporcionarem aos verdadeiros jogadores a margem para vencer. Dispõe do
DAC ESS 9281 de classe Hi-Fi, líder na indústria, com tecnologia
QUAD DAC™ e o Microfone ASUS AI Noise‑Canceling (Cancelamento de Ruído AI). Com um peso total de apenas 300 gramas,
e com almofadas ergonómicas ROG Hybrid em forma de D, os
auscultadores ROG Delta S oferece um conforto inigualável durante sessões gaming prolongadas. i
Fonte: PC Diga

Bieber/Caesar/Giveon

Liquid Freezer II

A Arctic está orgulhosa de apresentar a sua série de Water Coolers para CPU all-in-one. Para a série Liquid Freezer II, usou toda
a sua experiência em refrigeração a água para CPU para desenvolver uma bomba de refrigeração compacta completamente
nova. A nova bomba da série Liquid Freezer II garante uma proporção ideal de alto desempenho de refrigeração do CPU para
baixos níveis de ruído. O cooler integra a gestão de cabos em
tubos totalmente revestidos para proporcionar uma aparência
mais limpa no interior da caixa do seu PC. i
Fonte: PC Diga

 Friday – Riton/

Nightcrawlers/Mufasa

 Little bit of love
Tom Grennan

 Anywhere away from
here – Rag’N’Bone Man & Pink
 Rapstar 		
Polo G

Fonte: APC Chart

