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36 profissão do mês

Com os exames nacionais aí à 
porta, está na altura de te 
preparares para estares à 
altura do acontecimento. Uma 
coisa é certa: se seguires à 
risca todos os conselhos que 
te deixamos nesta revista, é 
muito provável que tenhas 
sucesso!

SOS Exames

playlist

fora da caixa

1. a) O passatempo “Olh’ó tablet fresquinho!” inicia a 20 de março de 2014 e termina às 12:00h de
1 de maio de 2014. Qualquer participação fora desta data irá ser recusada. b) Apenas podem 
participar menores de 18 anos - será pedido número de Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão 
e cópia digitalizada de documento de identificação legal que comprove a idade do participante. 
O passatempo “Passatempo no volume máximo” inicia a 26 de março de 2014 e termina às 12:00h 
de 29 de abril de 2014. O passatempo “Preparado para os exames?” inicia a 25 de março de 2014 e 
termina às 12:00h de 30 de abril de 2014. O passatempo “Um prémio com ginástica” inicia a 21 de 
março de 2014 e termina às 12:00h de 28 de abril de 2014. 2. Os vencedores serão anunciados no dia 
útil seguinte à data de fecho do passatempo. 3. Das respostas recebidas, apenas serão consideradas 
válidas as que preencherem devidamente os campos solicitados no formulário de participação e 
que cumpram todas as regras estipuladas no regulamento. 4. Só é aceite uma resposta válida por 
endereço de e-mail e por concorrente. 5. Do conjunto de respostas válidas recebidas, os premiados 
serão selecionados de acordo com o método de seleção e o número de prémios comunicados no 
respetivo passatempo. 6. No caso do número de participações ser inferior ao número de prémios 
disponíveis, serão contemplados todos os participantes que responderem acertadamente. 7. A lista 
dos premiados será publicada online, na área de Passatempos, sendo os vencedores ainda notificados 
via e-mail ou telefone, pelo que os participantes deverão facultar sempre os seus contactos corretos 
e atuais. 8. Caso o prémio não seja reclamado no prazo de três meses após a conclusão do 
passatempo, o vencedor perde o direito a recebê-lo. 9. Todas as demais dúvidas e questões podem 
ser endereçadas para o e-mail passatempos@maiseducativa.com. 10. Só são permitidas 
participações de residentes em Portugal Continental.

38 take 1

PASSATEMPOS4
Queres ganhar um destes prémios fantásticos? 
Vai a www.maiseducativa.com, visita a secção Passatempos e 
vê o que temos guardado para ti. Só tens de entrar na notícia, 
preencher o formulário e enviar a melhor participação. 
Boa sorte!

1 2

3 4

Passatempo no volume máximo Preparado para os exames?

Olh’ó tablet fresquinho! Um prémio com ginástica 

Não vives sem a tua música? Leva-a para todo o lado e ouve-a sem 

restrições com o ‘pack’ fantástico de auscultadores+coluna 
bluetooth Metronic que temos para ti. Todas as pessoas têm 

uma música - tu só tens de nos dizer qual é a tua!

Participa até 29 de abril.

Parece que ainda faltam meses para o exame, que tens muito tempo 

para te preparar... Mas como a Mais Educativa sabe que nem sempre 

é pera doce, temos dois livros indispensáveis para ti: “Preparar 
para o Exame 2014 – Matemática A 12ºano” e “Preparar para o 
Exame 2014 -Português 12ºano”, da Raiz Editora. Conta-nos quais 

foram os momentos mais marcantes e de que é que vais ter mais 

saudades e podes ser um dos vencedores. 

Participa até 30 de abril.

Como sabemos que a tecnologia e os dispositivos móveis já são 

quase uma extensão dos teus braços, temos um Tablet da INSYS 
para te oferecer. Estás à espera de quê? 

Envia-nos uma fotografia onde nos mostres como é que este 
fantástico Tablet INSYS vai melhorar a tua vida. 
As melhores e mais originais fotos passam à 2ª fase do 

passatempo, com aplicação no facebook. 

Participa até 1 de maio.

A tua roupa de ginástica já 

está a dar as últimas? 

Não consegues encontrar 

forças para pôr os pés no 

ginásio? A tua revista e a 
Poko Pano têm um macacão 
de ginástica para te oferecer. 
Até 28 de março, envia-nos 

uma fotografia que mostre a 

tua falta de motivação para 

fazer exercício e podes levá-

lo para casa.

PVP “Pack”: 47,98 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: metronic PVP individual: 24,40 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: raiz editora

PVP: 99,00 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: insys PVP: 39,90 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: Poko Pano

38 loladas
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Repórter escola, 
precisamos de ti!
Os conteúdos que gravas no clube de multimédia ou na televisão da 
tua escola já não vão passar só na sessão solene no final do período! 
“Porquê?” - perguntas tu. Porque na Mais Educativa TV eles têm lugar 
cativo. O espaço Mais Escola é reservado a esses trabalhos, mas para 
que eles tenham destaque na nossa TV, tens que os fazer chegar até 
nós. Ainda precisamos de dizer para onde? 
Então cá vai: tv@maiseducativa.com.

Música para os teus 
ouvidos
A tua Playlist passa na Mais Educativa TV. E porque sabemos que deliras 
com os sons do ‘mais novo’ do clã Carreira não deixámos de te dar este 
gostinho e preparámos um programa em grande, todo ele dedicado ao 
David Carreira. O histerismo das fãs (és uma delas?), o concerto ao vivo e 
uma entrevista bem disposta é tudo o que podes esperar. E mais não dize-
mos, tens mesmo que ver. Mas se a tua onda for mais ‘boysbands’, que tal 
os No Stress? É mais a tua ‘cena’? Então, não stresses porque temos uma 
surpresa para ti. Como se tudo isso não bastasse, temos uma entrevista 
com os HMB, que estão prestes a lançar mais um álbum, com Soul e R’n’B, 
mas agora com sons mais dançáveis que te vão querer fazer saltar para a 
pista de dança. Não podes mesmo perder o Playlist. Se não fores um dos 
sortudos que tem a Mais Educativa TV na tua escola, podes sempre ver o 
programa em www.maiseducativa.com/tv.

A tua escola na tua TV
Irmos à tua escola de câmara ao ombro e microfone na 
mão, captar tudo o que a tua escola tem para mostrar, está 
à distância de um convite. E esta é aquela parte em que 
perguntas “então e como é que faço isso?”. Nós respon-
demos. Não é preciso pensares horas a fio no texto, fazeres 
um convite ‘XPTO’, nem tão-pouco enviares por correio azul. 
Basta que nos envies um email para tv@maiseducativa.com 
e nós tratamos do resto. 
Ficamos à espera do convite!
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Tudo o que se passou na Qualifica passa na Mais Educativa TV. A concorrida 
sessão de autógrafos do FF que fez o nosso ‘stand’ rebentar pelas costuras, 
o desfile da Space Milan Models em colaboração com a Mais Educativa, 
as escolas e as universidades que marcaram presença, o arranque da Mais 
Educativa TV… Tudo isto e muito, muito mais! Se não estiveste lá não 
desesperes, nós mostramos-te tudo para que não te falte nada. Já agora, 
na Futurália, se vires uma equipa com t-shirts cor de laranja com um “Sorri, 
estás a ser filmado” nas costas e em letras garrafais, não fujas, faz antes 
olhinhos para a nossa câmara!

,���M��	�����
	M���M�0&
As ‘selfies’ nunca estiveram tanto na moda e a Mais Educativa 
TV não escapa a esta epidemia ‘selfiana’. Não duvides do que 
te dizemos. Todas as caras que passam na Mais Educativa TV 
estão no nosso Instagram. É nele que podes acompanhar os 
‘bastidores’ da tua TV, saber antecipadamente quem são os 
convidados que se vão sentar na sofá do Social Mente 
à conversa com o Pedro, os entrevistados do Playlist ou a 
escola onde estamos em reportagem.
Vá lá, pega já no teu telemóvel ou no teu tablet e segue a 
televisão que é a tua cara em 
instagram.com/maiseducativatv!

��M��M�������
���V
Queres ser apresentador por um dia ou até (se passares no 
‘casting’) por dois ou três? Esta é a tua oportunidade. Se o 
teu sonho é estar à frente das câmeras e fazer reportagem, 
a Mais Educativa TV está à tua espera. Envia-nos um email 
para tv@maiseducativa.com e garantimos-te que não ficas 
sem resposta. Ah e vai já treinando em frente ao espelho!

mais educativa tv
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Encontra o Rodrigo Paganelli no stand da tua revista na Futurália, e pede-lhe aqui um autógrafo.

Rodrigo Paganelli 
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Texto e Fotos: Tiago Belim

Talvez seja mesmo esta a melhor forma de descrever o que significa estudar numa 
das escolas do Swiss Education Group. A arte e a tradição de bem receber reúnem-se 
numa oferta formativa com forte componente prática, estágios por todo o mundo, 
e uma feira de emprego que coloca os alunos em contacto com os maiores nomes do 
setor. A Mais Educativa esteve lá e mostra-te por que razão a Suíça é a número 1 em 
Gestão Hoteleira.

“Não queremos que os jovens venham ap-
enas tirar um curso.” A frase é de Emanuel 
Donhauser, Diretor Académico do Swiss Ed-
ucation Group (SEG), e serve de introdução 
para a resposta à pergunta que te deves fazer: 
“Porque hei-de ir estudar para a Suíça?”
Este grupo de escolas de Gestão Hoteleira 
é líder no setor e representa uma tradição 
de 120 anos na arte da “hospitality”, que 
fazem da Suíça o ‘berço’ desta atividade a 
nível mundial. E é por isso que quem estuda 
aqui entra automaticamente para a lista de 
preferências de recrutamento das grandes 
companhias internacionais.

As cinco escolas que compõem o SEG: o 
César Ritz Hospitality College (com campus 
em Le Bouveret, Brig e Lucerne), o HIM – Ho-

tel Institute Montreux, a IHTTI – International 
School of Hotel Management (Neuchâtel) e 
a SHMS – Swiss Hotel Management School 
(com campus em Caux e Leysin)  e a Culinary 
Arts Acadamy têm como principal objetivo 
dar-te uma formação predominantemente 
prática. E o Diretor Académico do grupo 
deixa uma promessa: “Aqui os alunos con-
stroem desde cedo a sua experiência 
profissional, e adquirem competências 
que poderão depois usar, primeiro na 
procura de emprego, e depois na sua 
execução.”

Mas como estamos na Suíça, nada como nos 
entendermos em bom português. Sofia Rod-
rigues é Hospitality Program Manager no 
César Ritz Hospitality College, e explica que 

estudar hotelaria aqui “é um investimento 
que trará sempre retorno. As diferenças 
começam desde logo no ensino, nas aulas 
e nos professores que têm o ‘know-how’ 
e a experiência na hotelaria. Mas a maior 
diferença está na parte prática, onde 
oferecemos aos alunos a possibilidade de 
trabalhar em grandes eventos, porque é 
aqui que eles vão ganhando experiência. 
É muito operacional, muito focado naqui-
lo que é a realidade. O retorno acaba por 
ser o facto de estar em contacto com a 
indústria e, no final, terminar com um di-
ploma reconhecido pela Suíça”, sustenta, 
antes de concluir: “Eu posso dizer que fiz a 
minha Licenciatura em Hotelaria e Turismo 
em Portugal, e a Pós-Graduação na Suíça, 
e foi este último percurso que me abriu as 
portas dos Estados Unidos”.

Para além de tudo isto, não se pode dizer 
que o tempo que passas na escola seja pro-
priamente ‘secante’... Há o convívio diário 
com alunos de cerca de 90 nacionalidades 
diferentes, a experiência de um ensino 100% 
em inglês, estudar numa escola que tem bar, 
discoteca e ainda te permite relaxar nos 
tempos livres num ginásio, SPA ou centro de 
desportos de inverno, para além de teres a 
oportunidade de viajar regularmente e de 
estagiar nos melhores hotéis do mundo inteiro.

Experiência de sonho

Montanhas de 
oportunidades
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A Mais Educativa visitou o SEG em pleno 
International Recruitment Forum (IRF), uma 
feira de emprego exclusiva que ocorre duas 
vezes por ano, para que todos os alunos do 
grupo tenham acesso à oportunidade de 
estarem presentes num certame onde par-
ticipam 60 das principais companhias do 
ramo e cerca de 30 a 40 mil hotéis, o que, nas 
palavras de Sofia Rodrigues, “significa uma 
variedade quase infindável de opções para 
os alunos”.

O privilégio é ainda maior se pensarmos que 
estas empresas, por reconhecerem as quali-
dades dos alunos do SEG, se fazem representar 
através das suas chefias. Mas o IRF “obriga” 
também os alunos a apresentarem-se e a 
mostrarem as suas capacidades aos seus 
potenciais empregadores. Se fores daquelas 
pessoas mais tímidas não te preocupes, as 
escolas do SEG preparam-te bem para este 
momento.

Apesar da designação, o IRF não é só um 
momento de recrutamento. “São dois dias 
de 'networking', onde os alunos começam a 
criar a sua carteira de contactos, e pesquisam 
as pessoas no LinkedIn ao final do dia, para 
aumentarem a sua rede. Tem sobretudo a ver 
com serem expostos e se mostrarem ao mer-
cado de trabalho”, diz-nos a portuguesa que 
faz parte dos quadros do SEG.

Mas o IRF não é o único momento de 
recrutamento para estes jovens. Alguns deles 
chegam aqui  já  com os seus estágios 
organizados, uma vez que em cada escola há 
um Departamento de Estágios que coloca, 
a cada três meses, um conjunto de alunos. 
Cada aluno tem direito a realizar três está-
gios, e o primeiro é da responsabilidade da 
escola, a ser realizado na Suíça, e cuja taxa de 
colocação é de 100%.

O International 
Recruitment Forum

Como ser um aluno SEG

Sucesso português 
na Suíça

Para o caso de estares a pensar que poderás 
sentir-te deslocado, nada como saberes que 
alunos portugueses não faltam. E já agora, 
que se costumam dar bem por aqui. Emanuel 
Donhauser diz-nos que os portugueses estão, 
“sem dúvida nenhuma, ao mesmo nível dos 
outros alunos europeus. E para mim, o aspeto 
positivo para os alunos portugueses que 
vêm para aqui é que conseguem aprender 
francês muito rapidamente – pela afinidade 
linguística – e, em conjunto com o domínio 
do inglês, isto faz deles alunos muito bem 
sucedidos. Para além disso, os portugueses 
costumam ser muito populares no seio da 
comunidade de alunos: são extrovertidos e 
divertidos”, assegura.

Falámos depois com Henrique Cabral, aluno 
português do curso de Food and Beverage 
Management na SHMS Caux, que nos con-
tou um pouco do seu percurso até chegar 
à Suíça: “Antes de vir para cá, andava inde-
ciso entre o Turismo e a Aviação. Resolvi-me 
depois pela Hotelaria e cheguei aqui quase 
por acaso: tinha um amigo que estava inter-
essado e que me pediu para o acompanhar 
numa viagem ao SEG. Apaixonei-me pela 
universidade e pelo sítio, e é por isso que cá 
estou!”
Neste momento, o Henrique já está em 
serviço e, segundo ele, “está a correr muito 
bem, estou a adorar o que estou a fazer. O 
meu objetivo é fazer um primeiro estágio 
em Genebra, o segundo no Dubai ou nos 
Estados Unidos, e o terceiro no Havai, even-
tualmente”.

À espera para falar connosco já estava o 
Filipe Andrade, aluno de 2º ano de Gestão 
Hospitaleira na mesma escola e membro 
da Associação de Estudantes, e disse-nos 
que está “a adorar a experiência, num curso 
mais prático, onde temos a oportunidade de 
experimentar como é trabalhar em vários 
departamentos nesta área. A componente 
prática é, a meu ver, a grande mais-valia de 
estudar aqui, e é um curso que abre imensas 
portas, e que não nos limita no futuro a tra-
balhar num hotel”.

Entre responsáveis e alunos, as opiniões 
que recolhemos são unânimes. Precisas 
de ter muita paixão pela hotelaria, pelo 
turismo e pelo serviço. Para além disso, 
ser uma pessoas proativa, com vontade 
de aprender ao máximo, que se volun-
tarie e se disponibilize para os muitos 
eventos do SEG. Quanto às saudades 
da família e ao choque cultural de viver 
e estudar na Suíça, deixa ao cuidado do 
pessoal especializado que acompanha 
os alunos, e das condições de sonho que 
vais encontrar para estudar e para viver.
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O que fazemos quando 
sabemos que algo está 

mal? 

O ‘bullying’ é um tipo de violência exercida 
de forma continuada e intencional e acontece 
porque há, a determinada altura, um dese-
quilíbrio de poder nas relações que faz com 
que uma das partes esteja ‘em cima’ e a outra 
‘em baixo’, sujeita aos comportamentos 
agressivos da outra. Não estamos só a falar 
de uns pontapés e de uns puxões de cabelos 
– a violência não é só física e, na maioria 
dos casos de ‘bullying’, costuma até assumir 
contornos de violência psicológica e social. 
Chamar nomes, humilhar e rebaixar alguém 
são ações que, quando constantes, podem 
deixar marcas tão ou mais graves que um 
ataque físico.

A tua revista foi falar com Tânia Paias, 
psicóloga de profissão, diretora do Portal-
bullying e autora do livro “Tenho medo de 
ir à escola”, que, recorrendo a casos reais, 
tenta dar respostas concretas às dúvidas 
que assaltam pais, educadores e os próprios 
jovens. Afinal de contas, o ‘bullying’ é algo 
muito real e sério e não podemos fechar os 
olhos - é preciso atuar.

Como surgiu necessidade de escrever 
este livro?
Foi-me lançado o repto para criar um guia, 
um livro que pudesse ilustrar, alertar e es-
clarecer os pais sobre as questões associadas 
ao ‘bullying’, pois este é um tema complexo 
e envolve diversas dinâmicas. É necessário 
compreender a infância, a adolescência, a 
diferença de idades, os desafios que os pais 
sentem ao educar os filhos, a pressão a que 
são sujeitos, a interferência das emoções, 
a forma como as amizades entre jovens se 
dão...

Há pessoas mais propensas a serem 
vítimas de ‘bullying’?
Qualquer criança se pode tornar vítima, 
basta que num determinado momento não 
possua as competências necessárias para 
fazer face à situação. Ou seja, se não con-
segue pôr termo à humilhação, cria-se uma 

“TENHO 
MEDO DE 

IR À 
ESCOLA”

Texto: Ana Teles Teixeira
Foto: cedida pela entrevistada

S e este é um fenómeno 
demasiado familiar para ti, 
tu e os teus amigos não vão 
querer perder este livro.

vulnerabilidade e insegurança que podem 
perdurar e iniciar o desequilíbrio de poder. 
Portanto, quanto mais temerosas, inseguras, 
instáveis e vulneráveis forem, mais facil-
mente se poderão tornar vítimas.
 
Não podemos esquecer o lado do agres-
sor: o que leva alguém a ser um ‘bully’?
A violência é algo inerente à condição 
humana e no espaço escolar, onde se en-
contram diversas realidades sociais e faixas 
etárias distintas, é natural que haja conflito e 
divergência. É por esta altura que os jovens 
são atraídos por muitos estímulos externos, 
são permeáveis às marcas, pouco tolerantes 
com a diferença, têm dificuldade em flexibi-
lizar o pensamento, em se colocarem no lu-
gar do outro, ficando assim o caminho aberto 
para as condutas mais violentas. 
O mau ambiente familiar, o desajuste social, 
o sentimento de rejeição e a necessidade 
de chamar a atenção ampliam em grande 
escala estas condutas, potenciando que as 
situações assumam outras proporções.
Também o temperamento e a personalidade 
dos jovens podem determinar em grande 
escala uma maior ou menor adequação à 
resolução destas situações.

Há mais alguma coisa que queira partilhar  
com os nossos leitores?
Este é um trabalho de todos - enquanto 
cidadãos somos responsáveis por possi-
bilitar aos nossos jovens uma melhor e mais 
adequada convivência, mas  estas com-
ponentes envolvem todo um conjunto de 
situações e vivências, por isso é necessário 
que saibamos e conheçamos o que está por 
detrás destas dinâmicas.

“Tenho medo de ir à escola”
Tânia PaiasEditora: A esfera dos livros 

Páginas: 228
Edição: 2014

PVP: 16 euros

10 SINAIS 
DE QUE ALGO NÃO ESTÁ BEM

Alterações de humor (choro fácil, agres-
sividade constante, ataques de fúria)

Alterações no rendimento escolar

Mudanças nos hábitos de sono ou 
alimentação

Isolamento e sintomas de depressão

Alteração na qualidade da comunicação

Apatia

Não querer ir à escola

Constantes dores de barriga e de cabeça

Ferimentos inexplicáveis

Objetos perdidos ou danificados

PRECISAS DE AJUDA? 
QUERES AJUDAR ALGUÉM?

O ‘bullying’ vive do medo da vítima – e tu 
consegues ter a capacidade de te defender. 
Mas se sentes que não o consegues fazer 
sozinho, não há problema em pedir ajuda 
– locais como a Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima (APAV) são feitos para te 
ajudar e prestar informação, proteção e 

apoio de forma gratuita e confidencial:

- Telefone: 707 200 077 
(10h-13h/14h-17h, dias úteis)

- Email: apav.sede@apav.pt
- Gabinetes de apoio à vítima 

(consulta a lista em www.apav.pt)
-Procura também grupos de apoio no 

Facebook e acede a 
www.portalbullying.com.pt

Não fiques em silêncio!

PUB

O que é o ‘bullying’?
Quem é a vítima e 
quem é o agressor? 



www.liderpapel.com

www.facebook.com/liderpapel.portugal
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Todos partilhamos a mesma curiosidade 
em saber mais sobre os nossos ídolos, sobre 
as pessoas de quem gostamos e que nos 
habituámos a seguir. Sobretudo quando os 
vamos ver e escutar ao vivo e a cores. E há 
muito para conhecer sobre o FF. As suas 
origens, a vida depois do Tomé e dos 
'Morangos', a ida para Lisboa e os planos 
para 2014, onde não falta o lançamento de 
um álbum novo, o primeiro “disco pessoal”, 
nas palavras do próprio.

A 'playlist' deste mês é, por isso, muito 
especial. Por ser dedicada a um jovem 
incrivelmente talentoso que concilia a música 
com a representação, que reúne a simpatia de 
miúdos e graúdos, e que é a grande atração 
do stand da tua revista favorita nas edições 
deste ano da Qualifica e da Futurália. 
São razões mais do que suficientes para 
conheceres melhor o FF, que te fala na 
primeira pessoa e em entrevista exclusiva, 
aqui na Mais Educativa.

Li na tua biografia que o Tomé - a tua 
personagem nos Morangos com Açúcar - 
era uma fusão de seis anos da tua vida. O 
que ainda resta dele dentro de ti?
Muito pouco, na verdade. O Tomé era uma 
personagem com um caráter muito tímido 
e cujo sonho de ser cantor se refugiava num 
alter ego – o FF – para ganhar vida. Hoje em 
dia sinto que perdi a timidez dos primeiros 
anos de experiência profissional, quando 
tudo me parecia ainda um pouco assustador, 
e na verdade sempre gostei de cantar e dissolver 
esse sonho na minha própria personalidade.

Achas que a série foi decisiva para o 
reconhecimento que tens hoje, ou acreditas 
que chegarias a este patamar mesmo sem 
essa oportunidade?
Essa série definiu o percurso de tudo o que 
se seguiu. Foi a rampa de lançamento para 
mim enquanto FF e ao mesmo tempo para 
todas as portas que se foram abrindo profis-
s ionalmente.  Aprendi  muito com os 
'Morangos', assim como tento aprender em 
todos os trabalhos que vou fazendo.

Estás com 25 anos mas a malta mais 
jovem continua a identificar-se muito 
contigo. Achas que isso se deve a quê?
Acho que, por um lado, se a série juvenil 
onde participei contribuiu para atingir esse 
'target', por outro, o programa 'A Tua Cara 
Não Me É Estranha' atinge todo o tipo de 
idades, fortificando um pouco essa camada 
mais jovem, o que me deixa muito feliz, 
claro, mas também permitiu o reconheci-
mento das pessoas da minha idade assim 
como as mais velhas, por ser um programa 
tão multi-geracional.

O FF é hoje mais cantor ou mais ator? 
Qual dos “bichinhos” ocupa mais espaço 
no teu coração?
Penso que as pessoas, ao lerem ou ouvirem 
falar do FF, associam mais as iniciais ao cantor. 
E na verdade, enquanto ator assino Fernando 
Fernandes, e não FF. A música foi o meu 
primeiro amor. A representação a primeira 
paixão.

Como surgiu a oportunidade de tocares 
no nosso stand na Futurália e o que 
esperas do concerto?
O convite surgiu através da Space Milan 
Models, agência para a qual já fiz alguns 
trabalhos, e é sempre com muita expetativa 
que encaro os meus concertos. Espero sempre 
ser surpreendido e ao mesmo tempo poder 
mostrar o lado musical que as pessoas não 
conhecem.

Quais são os teus planos para 2014? 
Onde é que os teus fãs te poderão ver?
Para ser sincero, 2014 será um ano decisivo. 
Estou neste momento a fazer um programa 
de televisão, 'A Tua Cara Não Me É Estranha 
– Kids', que me está a dar um gozo enorme, 
dada a possibilidade de trabalhar num 
formato que me é muito querido e, desta 
vez, ao lado de pequenos grandes talentos. 
Também estou a gravar aquele que considero 
ser o meu primeiro trabalho discográfico 
pessoal, de nome “SAFFRA”. Em breve 
poderão ouvir o 'single' deste projeto e, 
posteriormente, o disco.

Viveste no Alentejo, mas mudaste-te para 
Lisboa em busca de um sonho. 
Que conselhos deixarias a todos os que 
ambicionam voar alto como tu?
Acima de tudo, que se esforcem e lutem por 
esses sonhos com humildade e perseverança. 
Nunca devemos deixar que os nossos sonhos 
se resumam a uma ideia que gostávamos 
que fosse real mas que fica distante. Os sonhos 
são para se tornarem realidade e isso só 
depende de nós.

Com 

apenas duas 

letras se faz o 

nome,  mas são precisas 

muitas mais para descobrir quem está por detrás do 

artista. FF é Fernando Fernandes, é músico e ator, 

e é também a mais forte das motivações 

que te vão levar à edição deste ano da 

Futurália. E como a anfitriã é a 

tua Mais Educativa, nada como 

te trazermos uma 

entrevista exclusiva, com 

direito a autógrafo no final.
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Se andavas à procura de um pretexto para visitar 
a edição deste ano da Futurália, não precisas de 
procurar mais. O FF é a grande estrela da maior 
feira de educação, formação e orientação 
educativa em Portugal, com uma presença que 
promete tornar-se verdadeiramente inesquecível.
Isto porque no dia 28 de março, o FF vai estar no 
stand da tua Mais Educativa para uma sessão de 
autógrafos, dando-te uma oportunidade única 
de o conheceres e de confraternizares com ele. 
E logo a seguir, o FF dá um grande concerto, 
pensado especialmente para ti!

A sessão de autógrafos começa às 
14h30 e o concerto realiza-se duas 
horas depois, às 16h30.

NOME: 

Fernando João Duarte do Carmo 
Abrantes Fernandes

IDADE: 
25 anos

SIGNO: 
Touro
OLHOS: 

Castanho escuro
ALTURA: 

1,75 m
PESO: 

61 Kg
CLUBE: 

Sporting Clube de Portugal
PRATO FAVORITO: 

Açorda alentejana
BEBIDA FAVORITA:

 Água
DESPORTO: 

Natação
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“Vi-te no comboio” 

e apaixonei-me
A Mais Educativa foi aos bastidores da página 

de Facebook mais falada dos últimos tempos e 

conta-te tudo. Esta é para os românticos que 

ainda acreditam no amor à primeira vista – e 

para quem ia na carruagem e se apaixonou 

pelo passageiro do lado.

Tudo começou quando os jovens Daniel, Tiago, Pedro e Ana descobriram o site 

“I Saw You” (www.is
awyou.c

om) e depois, à procura de algo semelhante em Portugal, 

a página “Vi-te no Fertagus”. Aos administradores desta, sugeriram a hipótese de uma 

expansão para todas as linhas de Portugal. A resposta foi a ‘luz verde’ para que os 

autores da página “Vi-te no comboio” pusessem a sua ideia em prática.

Surgiu assim esta iniciativa, que é um verdadeiro farol de histórias de amores fugazes 

mas marcantes e inesquecíveis para aqueles que o vivem sobre carris. Prova disso são 

os mais de 20 mil likes que ‘choveram’ durante a primeira semana.

Afinal, quem nunca trocou olhares ‘daqueles’ com um estranho no comboio? 

E se fosse possível voltar a encontrá-lo/a?

Devem receber muitas histórias - como é o processo de escolha das melhores? 

Já recebemos imensas, mas não há uma seleção do género “esta é boa - publicamos; 

esta é má - não publicamos”. Uma história pode não ter uma escrita rica, nem ser 

muito cativante para quem a lê, mas desde que tenha as  características para encon-

trar a outra pessoa, nós publicamos porque achamos que todos têm esse direito. 

Recebemos histórias todos os dias e a maioria não publicamos por serem demasiado 

vagas. Mas há algumas que, mesmo não sendo para encontrar alguém, nos sentimos 

na obrigação de publicar. Um excelente exemplo disso é a história que foi publicada 

no dia 5 de março: Obviamente já não é uma história de alguém que procura uma 

outra pessoa, mas a história tem uma tal carga emocional, com uma beleza imensa, 

que não poderíamos deixar passar em branco.

Estavam à espera do sucesso que a página teve? 

Ainda hoje às vezes nos parece surreal. Nós criámos a página a uma sexta-feira à 

noite, e não conseguem imaginar a nossa felicidade quando chegamos aos 500 likes 

no sábado. Passado uma semana, estávamos nos 20 mil ‘likes’, a receber pedidos para 

entrevistas e a receber mensagens e comentários na página de tal forma que era 

quase impossível organizar tudo. Agora, a página já estagnou e recebemos menos 

likes e mensagens diariamente. Mas isso não nos desanima - estamos nisto para unir 

as pessoas.

E vocês, já se apaixonaram por alguém no comboio? 

Sim, sem dúvida. Mas não, nenhum dos administradores tem história alguma 

na página! (risos)

Há algo que não queiram deixar de dizer? 

Queremos referir que todas as histórias que estão publicadas na página são reais. 

Já fomos algumas vezes acusados de inventarmos as histórias, de toda a página ser 

uma falsidade, mas não, as histórias são reais, são escritas por quem gosta da página 

e quer partilhar. Compreendemos que haja pessoas que desconfiam da veracidade 

das coisas – algumas das histórias são dignas de figurar num livro, outras têm uma 

escrita espetacular e também há aquelas onde nos esforçamos para corrigir os erros 

ortográficos. Infelizmente, ainda há muitas pessoas a escrever com abreviações, pon-

tuação errada, etc., mas nós preferimos perder algum tempo a tentar corrigir cada 

história que publicamos, para a página ter uma imagem mais limpa. 

PUB

TEXTO: ANA TELES TEIXEIRA
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POLITÉCNICO
DE SETÚBAL
ESCOLAS SUPERIORES  
Educação · Tecnologia de Setúbal
Saúde · Ciências Empresariais
Tecnologia do Barreiro 

Automação e Instrumentação Industrial
Desenho e Projecto de Construções Mecânicas

EletromedicinaTecnologias e Programação de Sistemas de Informação

Gestão de Oficinas AutomóvelInstalações Elétricas, Manutenção e Automação

Qualidade AmbientalSistemas Eletrónicos e Computadores
Telecomunicações e RedesDesenvolvimento de Produtos Multimédia

Estudo e Projeto de Sistemas de Refrigeração                

e Climatização

Construção e Obras PúblicasTécnicas de Laboratório

CETCursos de Especialização Tecnológica

Ensino Superior Público

  www.ips.pte-mail: candidaturas@sc.ips.ptG
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Engenharia Biomédica

Engenharia do Ambiente

Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação

Engenharia Eletrotécnica e Computadores           
           

           
          

Engenharia Informática

Engenharia Mecânica

Tecnologia e Gestão Industrial (noturno)

Engenharia Civil (diurno e noturno)

Gestão da Construção (diurno e noturno)

Engenharia Química

Biotecnologia

Animação e Intervenção Sociocultural

Comunicação Social

Desporto

Educação Básica

Promoção Artística e Património

Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa

Língua Gestual Portuguesa (noturno)

Contabilidade e Finanças (diurno e noturno)

Gestão de Recursos Humanos (diurno e pós-laboral)

Marketing

Gestão da Distribuição e da Logística (diurno e pós-laboral)

Gestão de Sistemas de Informação

Enfermagem

Fisioterapia

Terapia da Fala

LICENCIATURAS

Oferta Formativa 2014-2015
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E quais são as 

melhores histórias?

Para o Tiago, esta é a melhor história e uma das 

mais emocionantes e incríveis que já receberam 

– infelizmente não coube toda aqui, mas vale 

mesmo a pena leres a versão completa.

 
“Amélia. Lembro-me como se fosse ontem.

Estava literalmente a “passar pelas brasas” – 

como um bom alentejano que sou – quando 

acordei em sobressalto. O comboio tinha acaba-

do de parar na estação e o sol já tinha ido à sua 

vida. Era bastante tarde e o entusiasmo mais do 

que muito pela chegada de mais um fim-de-se-

mana. (…) Parece que ainda a estou a ver. Como 

era bonita a moça… Devia ter ‘praí’ uns 20 anos 

de idade ou algo do género. Trazia vestido umas 

jeans daquelas “rasgadas de propósito” e uma 

espécie de capote bege. Tal e qual como o dos pa-

stores. Mas para senhora. E um lenço da mesma 

cor, a cobrir-lhe a cabeça. Ele há com cada moda! 

É incrível como nunca, em toda a minha vida, 

desejei tanto ser uma ovelha como naquele mo-

mento...”

Procura a versão completa em facebook.com/vitenocomboio 

#linhaEvora, 4 de março

Já o Daniel tem um lugar especial no coração 

para esta – e nós também.

“Vinha no Alfa Pendular de Braga a caminho de 

Lisboa, com um amigo, após um fim-de-semana 

de bacantes por entre as vinhas verdes de Ponte 

de Lima. (…) Sentaste-te em frente a nós com um 

olhar triste de engolir o mundo. Estavas de farda, 

a do Colégio Militar, e não tiraste sequer o boné. 

A menos de um metro de nós, sentimos na pele, 

de imediato condoída, o teu esforço para não re-

bentares em lágrimas. Tresandavas a nostalgia. 

Pegaste no telemóvel e falaste com a tua mãe. 

Primeiro, tentaste dissuadi-la com argumentos 

lógicos, depois, em desespero, imploraste. Que 

não querias voltar para o Colégio, que não gos-

tavas de lá andar. Ouvias mais do que falavas, 

sim mãe, mas mãe, ouve-me mãe, por favor mãe. 

Desligaste (ou a tua mãe desligou) e ficaste a 

olhar pela janela numa impotência muda (…). 

Quando cheguei a casa deixei-me finalmente 

chorar as entranhas, retorcidas de pena. Chorei o 

equivalente ao tempo que durou a minha viagem 

contigo, Porto-Lisboa, no Alfa Pendular. Não te 

esqueças, João, tu és Grande. Ouviste?” 

Procura a versão completa em facebook.com/vitenocomboio 

#linhaLisboa, #linhaPorto, 9 de fevereiro

E esta é a que comove mais o Pedro –

 prometemos que vais ficar curioso pelo final. 

“(…) Retirei o som da música que ouvia naquele 

momento, mas mantive os auriculares colocados 

nos ouvidos, na tentativa discreta de escutar a 

sua voz. De que falavam? Já não me lembro. De 

resto, isso não tinha qualquer importância. A 

única coisa que pretendia era escutar o timbre 

aveludado da sua voz. E, assim, fiquei a escutar. A 

escutar. Sem mais nada. Sem perceber.

Não percebia o arrebatamento que me assolou 

durante aquela viagem. Ainda hoje não percebo. 

Afinal de contas, não a conhecia. Nem o seu nome 

sabia. Mas o que pode dizer o nome acerca de al-

guém? Tudo o que sabia era a sua voz, os seus 

olhos, o seu rosto, o seu sorriso. E isso, naquele 

momento, bastava-me! (…)” 

Procura a versão completa em facebook.com/vitenocomboio 

#metroPorto, 17 de fevereiro

Esta é a preferida da Ana.

“Foi em Outubro, mas nunca mais esqueço. Apan-

hei um comboio tardio, o que não era costume meu, 

mas a viagem das 20h23 Aveiro – S. Bento teve 

outra cor. Sentaste-te à minha frente e começaste 

a rabiscar num caderno vermelho. Ocasional-

mente ia deitando uns olhares ao que desenhavas 

e constatei que eras um verdadeiro artista... 

Estudarás Design? Será ‘hobby’? Seja como for, 

o ar recatado que mantinhas por detrás de um 

cabelo castanho rebelde foi suficiente para me

 inquietar e contemplar a hipótese de te dirigir a 

palavra. No entanto, mantive-me embrenhada 

num livro, sentindo-te fitares-me por várias vezes. 

Quando finalmente senti a coragem a dar sinais 

de si, saíste em Espinho, não sem antes me fazeres 

chegar pelo revisor, uma folha com um retrato 

meu. Sem assinatura.

Ainda hoje tenho o retrato comigo. E tu?”

#linhaAveiro, 4 de fevereiro

Tens uma história para partilhar?
É muito fácil. Só tens de visitar a página “Vi-te no comboio” e enviar 
uma mensagem. “Pedimos que tentem descrever ao máximo tudo 
o que se lembrem, desde a pessoa, como ela estava vestida, a cor 
do cabelo, se tinha ou não óculos, o que for, e também que consigam 
relatar alguns aspetos que possam ter acontecido: Se a pessoa 
tropeçou, se estava sentada num banco a contemplar a paisagem... 
Tudo o que consigam, para assim ser mais fácil aparecer alguém e 
se identificar com a história.”
Esforça-te por recordar todos os pormenores e descrever o melhor pos-
sível a tua situação – pode ser que tenhas a sorte de a outra pessoa ler 
e, quem sabe, chegar-se à frente!
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PELA PRIMEIRA VEZ NO NOSSO PAÍS ESTÁ DISPONÍVEL 

UMA LICENCIATURA EM OSTEOPATIA

O INSTITUTO 

DE MEDICINA 

TRADICIONAL VAI 

ESTAR PRESENTE 

NA FUTURALIA 

2014 - FIL

VISITA 

O NOSSO STAND

LICENCIATURA EM OSTEOPATIA

Instituição colaboradora

O IMT – Instituto de Medicina Tradicional assinou um acordo com a 
BCOM – British College of Osteopathic Medicine que permite já a partir 
do ano lectivo 2013/2014 o acesso de diplomados do IMT ao grau de 
licenciatura em Osteopatia – BSc (Hons) in Osteopathy - através de um 
programa de conversão de diploma. Este grau académico britânico 
confere uma importante credibilidade internacional e é reconhecido 
pela comunidade osteopática como uma qualificação académica. O 
detentor de um BSc (Hons) em Osteopatia está assim academicamente 
e profissionalmente bem preparado para o mercado de trabalho. Além 
disto, este grau contribui para estabelecer uma sólida base académi-
ca, incluindo o reconhecimento de um curriculum robusto, de forma a 
sustentar a melhor preparação para as futuras exigências legislativas 
relativas ao exercício da Osteopatia em Portugal. 

I M T  I n s t i t u t o  d e  M e d i c i n a  T r a d i c i o n a l
L i s b o a  �  P o r t o  �  B r a g a  �  L e i r i a

MAIS CURSOS 
EM IMT.PT

Lisboa | Tel 213 304 965 Porto | Tel  222 010 276 Braga | Tel  253 109 969 Leiria | Tel 244 102 140  
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A contagem decrescente para os exames 
já começou e, com ela, começa também o 
alarme de pânico na tua cabeça: e se não 
conseguir estudar tudo? E se ainda tiver 
dúvidas no dia do exame? E se me der uma 
branca? E se chumbar? Não te preocupes – 
fomos falar com quem percebe do assunto e 
trouxemos-te as dicas de um aluno de topo, 
uma professora e uma psicóloga para que te 
mantenhas firme no 'dia E'.

Não temos soluções miraculosas, mas sabemos uma coisa: 
tudo começa dentro da sala de aula. A atenção que tomas 
e a preocupação que tens em tirar as tuas dúvidas e com-
preender bem a matéria pode valer ouro na hora de prestar 
provas de papel e caneta.
Inês Barata é professora na Escola Secundária Quinta do Mar-
quês e prepara há 27 anos turmas de alunos do 12º ano para 
o Exame Nacional de Português. Sente que a maior dificul-
dade reside não nas provas em si (cujo grau de dificuldade 
varia um pouco todos os anos), mas na falta de interesse e de 
preparação prévia, e na incapacidade de expressão escrita e 
oral, porque “grande parte dos alunos não sabe expor as 
suas ideias”.
Para além disto, o “estudo de véspera” ao invés de um tra-
balho sistemático em aula acaba por ser “desastroso” em sit-
uação de teste ou exame:  “Em vez de lerem, interpretarem, 
relacionarem e refletirem, os alunos tendem a reproduzir 

uma série de ideias/conteúdos que decoraram no dia an-
terior”, lamenta Inês Barata.
Também “a preparação com que os alunos chegam ao 
secundário é claramente insuficiente, não em termos 
de quantidade, mas de qualidade”, afirma a professora, 
apontando o dedo à política de ensino que teima em não 
acompanhar a evolução dos tempos e à falta de tempo para 
a interação aluno-professor. “Numa sociedade em que o 
audiovisual e as tecnologias digitais fazem parte do 
nosso quotidiano, é necessário que a escola possa ser um 
espaço de formação intelectual, artística e literária, de 
partilha de experiências, de leitura e de escrita. Isto só se 
consegue se professores e alunos puderem usufruir jun-
tos de ‘tempo de qualidade’”.

“Farto-me de estudar mas não 
consigo tirar boas notas...”
Por vezes parece que todas as horas que passas de volta dos 
cadernos, dos livros e dos apontamentos não servem para 
nada… Chegas ao exame e varre-se tudo, e mesmo quando 
achas que correu bem, quando recebes o resultado sofres in-
evitavelmente uma desilusão...
Fomos falar com Patrícia Duarte, psicóloga e diretora do 
centro de estudos e explicações iLearn, que explica que, em 
primeiro lugar, é essencial que te sintas preparado, porque os 
alunos que não estudam de forma contínua ao longo do ano 
“acabam por ficar mais preocupados e stressados quando 
verificam que não têm muito tempo para estudar as ma-
térias lecionadas, o que aumenta a ansiedade e diminui a 
concentração”, refere.
No dia dos testes, deves ler as questões com calma, se 
necessário mais do que uma vez, para não correres o risco 
de interpretar mal o que é pedido e responderes de forma 
errada.

“Não quero estudar – vou ter má 
nota na mesma, não vale a pena.”
Por vezes os resultados fracos não são só uma questão de es-
tudar ou de não estudar.
A motivação e a autoestima também têm um papel muito 
importante e podem ditar o sucesso (ou insucesso) escolar 
dos alunos. “É importante teres uma boa relação com os 
pais, familiares, professores ou outras pessoas que te 
rodeiam”, explica a psicóloga. Afinal, “um clima emocional 
estável reduz a ansiedade, a agitação e o desassossego”, 
o que vai inevitavelmente refletir-se nos resultados. “Os pais 
devem encorajar os filhos e elogiar o seu progresso e o 
esforço que têm feito para ultrapassar as suas dificul-
dades, mesmo que ainda não as tenham ultrapassado to-
talmente”, porque os erros e as dificuldades fazem parte do 
seu crescimento e desenvolvimento.
No entanto, não te encostes à sombra da bananeira! Estudar 
não te garante uma nota positiva… O que é certo é que sem 
estudo, a ‘nega’ é garantida.

SOS EXAMES
Como evitar um 

ataque de nervos

PUB
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DIPLOMA DE 12º ANO

DURAÇÃO 3 ANOS

ESTÁGIO PROFISSIONAL

EMPREGABILIDADE DE 85%

PARA MAIS INFORMAÇÕES

CONSULTE O NOSSO SITE

OU CONTACTE-NOS

ATRAVÉS DO 218 474 029/31

A viagem que começa
 com a escolha certa

Cursos Profissionais de Nível IV

TÉCNICO DE  COMUNICAÇÃO

E MARKETING

TÉCNICO DE

SAÚDE

TÉCNICO DE

FOTOGRAFIA

TÉCNICO DE

INFORMÁTICA DE GESTÃO

TÉCNICO DE

APOIO À INFÂNCIA

TÉCNICO DE

DESIGN DE INTERIORES

TÉCNICO DE

GESTÃO
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Mais vale prevenir que remediar

_Não te distraias nas aulas e tira apontamentos

_Esclarece as tuas dúvidas e usa os espaços de apoio da 

escola

_Se precisares, pede aos teus pais para ires a explicações

_Estuda num espaço agradável, com luz natural, sem 

barulho e onde não te incomodem

_Planifica o estudo e cria um horário próprio para estudar

_Descobre a metodologia de trabalho certa para ti 

(ler e sublinhar o mais importante, fazer resumos, 

resolver exercícios, fazer os trabalhos de casa, etc.)

_Compreende a matéria – não decores tudo

_Faz exercícios para aplicares os conhecimentos

_Organiza sessões de estudo com os teus amigos e cole-

gas (mas com juízo – há tempo para estudar e para a vida 

social)

À beira de um ataque de nervos

(Requisitos para a véspera do exame)

Larga os apontamentos umas horas antes de ires dormir 

(também tens de descansar a cabeça)

Faz qualquer coisa com os teus amigos para descontrair

Dorme as horas de que precisas

Alimenta-te bem (e toma o pequeno almoço)

Bebe muita água

Não desmotives

KIT DE SOBREVIVÊNCIA (No dia do exame)

‘Checklist’:
_Chega pelo menos 30 minutos antes

_Cartão de cidadão/BI

_Uma esferográfica suplente

_Calculadora (dependendo da disciplina)

_Um relógio (o telemóvel não conta)

_Desliga o telemóvel

_Lê as perguntas com calma

_Dá respostas completas e com uma linguagem correta

_A folha de rascunho não conta para avaliação

!Atenção: consulta o material específico 

das disciplinas em www.examesnacionais.com.pt

Quando são os exames?

1ª fase – de 18 de junho a 26 de junho

2ª fase – 17 de julho a 21 de julho

Consulta em www.examesnacionais.com.pt o calendário de 

exames de 2014 e as regras e materiais relativos a cada 

uma das disciplinas. 

Sabe tudo sobre os exames deste ano em 

www.dges.mctes.pt/guiaexames.

Temos um passatempo para ti!

Como a Mais Educativa sabe que nem sempre é pera doce, 

temos dois livros indispensáveis para ti: “Preparar para 

o Exame 2014 – Matemática A 12ºano” e “Preparar para o 

Exame 2014 – Português 12ºano”, da Raiz Editora. 

Conta-nos quais foram os momentos mais marcantes e 

de que é que vais ter mais saudades, e podes ser um dos 

vencedores. Participa até ao dia 30 de abril!



3 ANOS LECTIVOS
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3 passos para as boas notas3 passos para as boas notas
Com três ingredientes se faz a receita para o sucesso escolar do Mauro Costa. Com 17 anos e uma 
ambição bem definida (a engenharia genética),  eis um aluno que não se deixa intimidar pelos exames 
e para quem o estudo se faz com uma perna às costas. Queres conhecer o seu segredo?

Os ingredientes do sucesso

1. Atenção
“A preparação para os exames é uma tarefa contínua que deve ser iniciada logo no início do ano 
letivo. Quando estamos com atenção ao que é ensinado torna-se mais fácil compreender a matéria.”
Costumas desenhar no caderno, mandar mensagens ou pensar 'na morte da bezerra' durante as 
aulas? Se não queres ter uma surpresa no dia em que sair a pauta do exame, deixa estes hábitos 
de lado e toma atenção às aulas. Se não estiveres à deriva na matéria, quem sabe se não achas as 
aulas mais interessantes?

2. Empenho
“A atenção desligada do empenho, a atitude de rever a matéria lecionada e de querer ir mais além 
daquilo que nos é transmitido (no fundo, a curiosidade pelo saber), não é suficiente.”
Não basta ler a matéria e decorá-la – é preciso compreender o que estás a estudar, relacionar os 
conhecimentos adquiridos e encadear o raciocínio e o estudo para estares bem preparado para o 
exame final. Complementa o estudo com exercícios e faz exames e testes intermédios de anos 
anteriores.

3. Organização
“Estudar um dia antes do teste não contribui em nada para obter melhores resultados. (…)  
O terceiro pilar é, indubitavelmente, a organização, fundamental para os bons resultados.”
Um ambiente de estudo e uma planificação prévia permitem, obviamente, obter melhores resultados. 
Deves adoptar um horário fixo de estudo e uma metodologia que, sendo adaptada à tua forma de ser 
e de trabalhar, deve sempre contemplar o resumo da matéria (começando, desde logo, com os apon-
tamentos nas aulas), o encadeamento da mesma (complementado, por exemplo, com esquemas) e a 
sua aplicação em exercícios.

O que faz um bom aluno?

Um bom aluno é aquele que consegue organizar, encadear e desenvolver o método de 
estudo mais apropriado, sem nunca se isolar socialmente de um grupo de amigos.

Para muitos, ter estilo e ter boas notas são conceitos completamente contraditórios. 
Na minha opinião, pertencer a um grupo social não invalida em nada a possibilidade de 
poder ter boas notas. Aliás, pode mesmo tornar-se uma mais-valia, uma vez que através da entrea-
juda se podem desenvolver métodos de estudo mais produtivos.”

Qual é o teu maior medo na véspera do exame?

O que faz um bom aluno?
Mauro Costa
17 anos, aluno do 11º ano da área de Ciências e Tecnologias da Escola Secundária 
Frei Gonçalo de Azevedo.

“Um bom aluno é aquele que consegue conciliar o tempo de lazer com o tempo 
de estudo. Deve ser capaz de organizar o tempo de estudo de modo a tornar 
a compreensão da matéria mas fácil. É também importante ter o gosto pelo 
conhecimento e saber controlar a ansiedade - muitas vezes, esta torna-se o 
principal obstáculo a ultrapassar de modo a obter melhores resultados. Também 
é importante descobrir o método de estudo mais apropriado.

Qual é o teu maior medo na véspera do exame?
“Não ter a certeza que estudei tudo ou, mais importante, que estudei toda a 
matéria corretamente e a compreendi bem. (...) Não sou a pessoa mais segura 
deste mundo, mas tento sempre acalmar-me para evitar cometer erros na 
realização dos exames.”
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Não consegues estudar?
Aplicações para o estudo 

passar a ser ‘peanuts’

Texto: Ana Teles Teixeira

Sabemos que estudar para os 
exames com este sol não é a tua 

praia e estamos solidários contigo. 
Como o teu ‘smartphone’ e o teu tablet 

já são quase extensões dos teus braços, 
trazemos-te algumas aplicações que te vão ajudar a 

tornar o estudo numa brincadeira ‘para meninos’.

Or
ga

niz
a-t

e

Já que estamos numa de falar de 
exames e de como te deves preparar 

para eles, não podemos esquecer o 
aspeto ‘hi-tech’ da coisa. Os tempos 

são outros e estudar, hoje em dia, 
não é nem deve ser igual ao que 
era na altura dos teus pais. Afinal, 

temos tanta tecnologia à nossa 
disposição – porque não há-de 

servir também para estudar?

Às vezes não é fácil largar as 
mensagens, tomar atenção às 

aulas e concentrarmo-nos na hora 
de pegar nos livros. Eis algumas 

aplicações que vão contribuir para 
um estudo mais organizado e direto 

ao assunto.

iStudiez lite (iOS)
Guarda as datas das tuas aulas e trabalhos. 
Nunca mais te vais esquecer de nenhum.

Studious (Android)
Se és dos que mexe demais no telefone durante a 
aula, esta é para ti. Além de te pôr o telefone em 
silêncio, podes apontar os trabalhos e as aulas.

Evernote (iOS, Android, PC)
É um caderno de recortes portátil que te deixa 
guardar praticamente tudo – fotos, áudio, 
páginas web – e partilhar.

inClass (iOS)
Com mais de um milhão de downloads em todo 
o mundo, permite-te organizar o teu horário, 
partilhar as tuas notas e ajudar-te a passar a 
tudo a limpo.

Study Blue (Android)
Esta é um ‘tudo-em-um’: podes fazer cartões com texto, 

imagens e áudio para resumir a matéria, a estatística 
do teu estudo e pesquisar notas de outros.

Moody (Android)
É a plataforma ‘moodle’ no teu 

smartphone, com tudo aquilo 
a que tens direito: acede à tua 

conta em qualquer local, partilha 
informação e conteúdos.

PUB

[Foto: Apple Store]

[Foto:  Google Play]

[Foto:  Evernote]

[Foto: Apple Store]

[Foto:  Google Play]
[Foto:  Google Play]
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SWISS EDUCATION GROUP
Montreux  |  Switzerland  |  T +41 21 965 40 20  
info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com

DESCUBRA A ARTE DOS  
CURSOS  DE HOTELARIA NA SUÍÇA
Os cursos de Hotelaria combinam níveis académicos de elevada 
qualidade com experiência prática de trabalho e foram preparados para 
responder às necessidades desta atividade apaixonante.

Escolha a escola e o curso mais adequados aos seus objetivos, bem 
como o nível académico que pretende atingir. 

• Hotelaria  •  Eventos
• Resorts & Spa  •  Turismo
• Artes Culinárias  •  Hotel Design
• Negócios  •  Gestão Hoteleira

Para mais informações ver em:
www.swisseducation.com

Seminários de informação – entrada livre:
Tiara Park Atlantic – Lisboa  
31 março 2014 – 18h30-20h30

Hotel Tivoli – Coimbra
1 abril 2014 – 18h30-20h30

 

Tiara Park Atlantic – Porto  
2 abril 2014 – 18h30-20h30

Contactar:
Tel: 218132535
multiway@multiway.org
www.multiway.org 

4 anos

4 anos

4 anos

4 anos

4 anos

4 anos

3 anos

3 anos

3 anos

3 anos

3 anos

3 anos

3 anos

Licenciaturas

geral@uatlantica.pt
tel 21 439 82 24/25/43 

Fábrica da Pólvora de Barcarena 
2730-036 Barcarena - Oeiras
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Ze
ro

 di
st

ra
çõ

es Consegues deixar de lado o 
Facebook na hora H? Parar de 

viajar ‘na maionese’ pela internet 
fora, a fazer de conta que estás 

a estudar (quando na realidade 
estás a ver tudo menos matéria 

para o exame)? Estas aplicações 
vão dar-te um empurrãozinho.

Cold Turkey (PC)
Bloqueia sites, aplicações e programas durante 
intervalos definidos de tempo – achas que não 
vais resistir a desativá-lo? Não é tão fácil como 
parece.

Self Control (Mac)
Faz o mesmo que o Cold Turkey, mas em versão 

para Mac.

Mat
ér

ia?
 

Qu
al

 m
at

ér
ia?

Por vezes falha-te a memória de 
tanto estudo. Deixamos-te aqui 

algumas aplicações úteis que te vão 
ajudar a aprofundares conheci-

mentos e a manter tudo na linha.

 Mathway (iOS e Android)
Resolve problemas de Matemática em três 
tempos (incluindo Álgebra, Cálculo, Estatística e 
Trigonometria).

Priberam (iOS e Android)
Tem quatro dicionários de português contem-
porâneo (português de Portugal e português 

do Brasil, com e sem Acordo Ortográfico) e 12 
auxiliares de tradução.

Wikidroid (Android)
Um browser da Wikipédia para os momentos em 

que precisas de tirar uma dúvida urgentemente 
(ou satisfazer a curiosidade) – atenção que não 

substitui os manuais!

TED (iOS e Android)
Conhece algumas das pessoas mais fascinantes 
do mundo em várias áreas e ouve o que têm a 
dizer-te sobre os mais variados assuntos. A 
maioria tem legendas em português

 Explicamat (PC)
Aulas e explicações de matemática online para o 
3º ciclo, ensino secundário e ensino superior. Com 
definições e exercícios práticos.

iTunes U (iOS)
Aprende tudo, a qualquer altura e em qualquer 
lugar – com esta aplicação, vais poder aceder 
de forma gratuita a um catálogo de conteúdo 
educativo online de todo o mundo.

[Foto:  Google Play]

[Foto: Apple Store]

[Foto: Apple Store]

[Foto: Apple Store]

[Foto: Cold turkey]

[Foto: itunes]

[Foto: Explicament]
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40 anos de 
liberdade

Já muita gente te falou do 25 de abril e tu sabes o que significa para a 
sociedade portuguesa. Mas alguma vez paraste para pensar em como isso se 

reflete na prática, e em como o teu dia-a-dia seria diferente se vivesses 
sem o direito à liberdade? 

Este é o mês em que se celebram 40 primaveras de abril, o pretexto perfeito 
para conheceres melhor a escola, as mentalidades e 

a censura no tempo da ditadura.

Texto: Tiago Belim

Alguma vez 
te perguntaste a razão 

para os teus avós terem apenas 
a quarta classe? Ou às vezes até menos? 

A verdade é que, se hoje em dia achas as tuas 
aulas uma grande chatice, espera até leres as próximas 

linhas e conheceres um pouco melhor do que era a escola no 
tempo da ditadura.

Para começar, o ensino obrigatório estendia-se apenas até à quarta classe. Num 
país predominantemente pobre, para os pais a escola era um “fardo”, porque adiava a 

possibilidade de terem os filhos a trabalhar e a ganhar dinheiro para ajudar a família, e por isso 
muitos jovens não tinham sequer a hipótese de terminar o quarto ano – aos sete anos já trabalhavam.

Nestes tempos de miséria e dificuldade, se nem todos completavam a 4ª classe, ainda menos prosseguiam os estudos. 
Havia os liceus (ou escolas secundárias), onde se aperfeiçoavam matérias e se aprendiam outras novas, havia as escolas industriais, 

onde se aprendiam profissões tais como serralheiro, eletricista, etc., e havia escolas comerciais, onde se aprendia contabilidade e outros 
trabalhos de escritório. Por fim, as universidades existiam apenas em Lisboa e no Porto, e eram verdadeiramente um luxo ao alcance de 

uma pequena elite. Por tudo isto, a taxa de abandono escolar em Portugal era muito elevada, tal como o índice de analfabetismo.

E se te falarmos do dia-a-dia na escola propriamente dito, também és capaz de encontrar muitas diferenças para o que vives hoje. Havia 
muitas escolas com poucas salas de aula, geralmente divididas entre rapazes e raparigas, com muitas carteiras para que cada professor 
pudesse dar a aula a mais de 40 alunos. Os livros eram iguais em todas as escolas, e duravam muitos anos para poderem servir para os 
irmãos. Tudo isto sem esquecer, claro, a palmatória de madeira e a cana de bambu, que o professor usava para bater nos alunos que se 

portavam mal ou que não estudavam.

A es
co

la
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E se 
aquele teu 

post de Facebook 
que tanta discussão deu, 

fosse uma opinião que expressaste 
no tempo do Estado Novo? Claro que as 

redes sociais – ou sequer os computadores pessoais 
– estavam ainda longe de existir, mas o problema é que a 

liberdade de expressar opiniões também. Não poderias simples-
mente andar pela rua com os teus amigos e dizer o que bem entendesses, 

sem o medo de alguém te ouvir e te deixar em apuros. Isto porque o caráter repres-
sivo do regime de Salazar colocava toda a gente debaixo da mira da polícia política – da 

qual já deves ter ouvido falar pelo nome de PIDE – e qualquer manifestação relacionada com os 
aspetos da vida social portuguesa era punida com ameaças, agressões e muitas vezes até dava direito a prisão.

À semelhança do controlo sobre as pessoas, também a informação que lhes chegava obedecia a uma forte supervisão 
estatal, e qualquer assunto que pusesse em causa o regime ou pudesse levantar ondas na opinião pública, era marcado pelo célebre 

lápis azul, e jamais chegava às páginas dos jornais, à antena das estações de rádio ou da RTP. As notícias eram altamente formatadas 
e não havia hipótese de conhecer muitas das matérias sociais e políticas, o que correspondia precisamente ao objetivo do Governo: 

manter as pessoas o mais ignorantes possível, para que dentro delas não pudesse florescer a vontade de revolta. Era tanto assim que 
provavelmente nem a tua Mais Educativa poderia existir naquele tempo!

Com a censura, grande parte dos temas sociais que agora todos conhecemos e discutimos – e até vemos explorados em programas de 
TV – eram ignorados pela comunicação social daquele período. A exclusão social, as drogas, a criminalidade ou o sexo, por exemplo, 

eram mantidos longe da opinião pública, e isso contribuía também para um desconhecimento generalizado das pessoas sobre os 
temas, e conduzia o povo português à estagnação do ponto de vista moral e intelectual.

Com certeza que nem tudo o que foi feito no tempo da ditadura foi mau. Salazar soube manter o país nos eixos do ponto de vista 
financeiro, mas à custa de uma política repressiva e que condenava os portugueses a viver com pouco dinheiro, pouca educação, pouca 

informação, e sobretudo sem liberdade. Por isso goza a tua liberdade e celebra a liberdade de 
todos nós, conseguida há 40 meses de abril atrás.

Hoje vives numa sociedade cada vez mais livre e heterogénea, composta por pessoas de todas as 
raças, crenças, ideologias políticas ou orientações sexuais. Na rua, na tua escola ou no teu grupo de 

amigos, a comunidade onde estás inserido é uma mistura de culturas, muitas delas minoritárias. 
Antes do 25 de abril, a ausência de liberdade e a atuação repressiva das forças da autoridade 

impediam o aparecimento de quaisquer grupos, dos negros aos ciganos, passando pelos hippies, 
pelos homossexuais ou pelos punks.

Ao mesmo tempo, a mulher vivia na dependência do homem, com a obrigação de cuidar do lar e 
de criar os filhos, e sem qualquer tipo de acesso a profissões de relevo para a sociedade 

portuguesa. Pese embora ainda existam algumas desigualdades de género, elas são cada vez 
menos e o homem e a mulher são agora iguais perante a lei. Com isso, as universidades 

têm uma maioria de estudantes do sexo feminino, as profissões de prestígio como o 
professorado ou a medicina têm mais profissionais mulheres, e até nos cargos de 

chefia das empresas elas começam a crescer em número.

Com a democracia, o povo ganhou poder. Durante estes 
quarenta anos, os vários Governos impulsionaram a 

criação de leis para direitos reclamados pelas 
pessoas, como o divórcio, o aborto ou o 

nudismo. Até o facto de não teres de 
ir à tropa só se tornou possível 

depois do 25 de abril!

O lápis azul

As mentalidades
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Bolsas de Estudo 
para Universidades 
nos Estados Unidos

GO CAMPUS
AGORA TAMBÉM ACESSÍVEL AOS ESTUDANTES PORTUGUESES

UMA PORTA PARA O SISTEMA DE EDUCAÇÃO 
AMERICANO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE 
BOLSAS DE ESTUDO INOVADOR
GO CAMPUS é uma organização com sede nos EUA que 
se especializa no recrutamento e colocação de 
estudantes de todo o mundo em universidades norte-
americanas. O objectivo de GO CAMPUS é ajudar jovens 
de outros países a realizar o seu sonho de estudar na 

estudantes do resto do mundo e as universidades 
americanas.

INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPAM NO PROGRAMA
As universidades que participam neste programa estão 
localizadas por todos os Estados Unidos e são consid-
eradas, numa avaliação global, de nível bom ou exce-
lente. 

GO CAMPUS ACADEMIC PROGRAM
O Programa Académico dá acesso a Bolsas de Estudo 
para universidades americanas que só são acessíveis 
aos candidatos de GO CAMPUS. As Bolsas são atribuídas 
a estudantes cujo potencial académico e disponibili-
dade para partilhar ideias e experiências com 
estudantes de outras nacionalidades possa contribuir 
para a diversidade cultural no campus.
Através deste programa as universidades americanas 
promovem os contactos entre estudantes de todo o 
mundo, no entendimento do valor acrescentado que 
este intercâmbio multicultural representa. 

ÁREAS DE ESTUDO
As Bolsas podem abranger as mais variadas áreas de 
estudo. 
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Sobre o Rubber Chicken
Sim, o nome é uma herança do “Chicken with a pulley in the middle”, um dos objetos mais memoráveis na história 
dos videojogos, graças ao velhinho título “The Secret of Monkey Island”, de 1990 (ok, ainda não tinhas nascido...).
À parte disso, o Rubber Chicken pretende ser um site (www.rubberchickengames.com) que junta miúdos e graúdos 
interessados sobre o que de mais insólito, emocionante, novo e irreverente se vai passando no mundo dos videojogos.

Depois do menos conseguido “Batman 
Arkham Origins”, pelas mãos do estúdio 
Warner Montréal, a equipa da Rocksteady 
pega agora novamente no mítico personagem 
da DC Comics para fechar a trilogia que iniciou 
de forma brilhante. “Batman Arkham Asylum” 
e “Batman Arkham City” conseguiram algo 
que os fãs da banda desenhada e dos vide-
ojogos já achavam impossível: existirem 
boas adaptações dos heróis da BD ao mundo 
dos jogos. Sucessos de crítica e de público, 
os títulos da série Arkham conseguiram 
entregar-nos a sensação mais próxima do 
que é encarnar o Batman, a Catwoman e 
outros personagens da DC.

“Batman Arkham Knight” fecha a trilogia e 
coloca um ponto final na narrativa iniciada 
em Asylum. Está prometida uma cidade muito 
maior, desta vez a correr nas consolas de 
nova geração, assim como o regresso quase 
todos os vilões habituais com excepção de 
um bem famoso (vão ter de jogar para
perceberem qual). No entanto, a grande 
novidade é que vamos poder conduzir o 
Batmobi le.  As  ruas  de Ark ham foram 
alargadas e expandidas para comportarem 
a condução de veículos, possibilidade que 
foi também alargada aos inimigos, com os 
habituais gangues terroristas a poderem 
espalhar o terror sobre rodas na cidade.

O título introduz também uma personagem 
nova: Arkham Knight, uma figura da qual 
apenas temos uma silhueta até agora, mas 
que se assemelha a um Batman ainda mais 
tecnológico que o atual. Teremos um Batman 
biónico? No final do ano saberemos.

Após o tão bem polido “LEGO Marvel Super Heroes” para 
a nova geração de consolas, a Warner Bros. e a TT Games 
apostam noutro enorme ‘franchise’ que sucede ao Senhor 
dos Anéis. Uma nova adaptação do universo de J.R.R. 
Tolkien, com muito humor e animação que deverá 
apaixonar miúdos e graúdos: “LEGO The Hobbit”.
Este título demonstra estar em sintonia com a trilogia de 
Peter Jackson, parecendo aproveitar variadas mecânicas 
de jogo e apostando nesta grande aventura que deverá 
transitar pelos dois primeiros filmes da série: “The Hobbit: 
An Unexpected Journey” e “The Hobbit: The Desolation 
of Smaug”.
Como nos filmes, acompanhamos Bilbo Baggins numa 
jornada que se estende das planícies do Shire através 
da Terra-Média para ajudar os anões a recuperar o reino 
perdido de Erebor. Este promete ser mais um jogo com 
selo da LEGO que nos vai proporcionar momentos hilari-
antes e oferecer uma diversidade de missões única até 
a data. Estará disponível durante a primavera de 2014.
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Quais são as competências de um Coordenador de Engenharia num 

festival desta dimensão?

A minha perspetiva de coordenador é a de garantir que a equipa produz 

e realiza o seu trabalho e atinge os seus objetivos. Existe um planeamento 

geral de atividades que é necessário realizar e cumprir ao longo da pre-

paração de uma edição, e não se limita apenas à fase de montagem já 

no recinto! Temos de conceber e desenhar novos cenários, quantificar 

necessidades de recursos materiais e humanos, elaborar e desenhar os 

projectos técnicos, contratar fornecedores e calendarizar a montagem 

propriamente dita. E depois ainda há todo o suporte e atendimento aos 

parceiros e patrocinadores.

Ser-se Engenheiro Civil é algo que resulte de uma vocação ou que surge 
por acaso?
A Engenharia foi um caminho encontrado para colocar em prática conceitos 
como o planeamento, organização, execução, o controlo e avaliação.
Aos 15 anos, ainda que a colocasse como hipótese, não era de todo uma certeza, 
porque existiam outras áreas que me atraíam, como a Arquitetura. Por isso 
segui Belas Artes, que me oferecia as duas hipóteses, e me permitia optar 
apenas no 12º ano. Acabei por optar pela Engenharia, sem que com isso a mi-
nha atração pelas Belas Artes se perdesse. O sentimento de que a minha vida 
profissional não ficaria para sempre circunscrita à Engenharia foi ganhando 
peso na minha consciência, até surgir a oportunidade de integrar a equipa do 
Rock in Rio, onde percebi que poderia aliar as minhas competências a outros 
ambientes e temas que me iam realizar como profissional. No fundo, um pouco 
de magia, de emoção! Não sei se tudo isto significa uma vocação…

Já alguma vez te perguntaste como é que as grandes infraestruturas, os cenários 

cheios de pinta e todas as acessibilidades de um grande evento chegam ao recinto? 

Quem pensa e planifica tudo? Que logística é necessária? Que aptidões profissionais 

tem de ter quem é responsável por erguer um festival tão imponente como o Rock 

in Rio?
Fomos falar com Ricardo Escarduça, o Coordenador de Engenharia da Cidade do 

Rock, que te conta tudo sobre os bastidores do maior evento de música do mundo.

TEXTO: Tiago Belim
FOTOS: Agência Zero
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Como é pensada e construída a Cidade do Rock?
Para o máximo conforto do público e para propor-
cionar as melhores experiências possíveis, damos 
atenção a inúmeros critérios, como a quantidade de 
pessoas a circular dentro e fora do recinto, os serviços 
como restauração e os sanitários, a visibilidade para 
os palcos, entre outros. Ao mesmo tempo temos a 
mesma preocupação com a presença dos nossos 
parceiros e patrocinadores, pois o contacto com o 
mercado consumidor é um dos seus grandes objetivos.
Mas, acima de tudo, é preciso antecipar que a forma 
como a Cidade do Rock vai crescendo quando dese-
nhada em papel seja exequível.

Pensando na sua experiência profissional até 

aqui, quais foram os novos desafios que o 

Rock in Rio lhe trouxe?

Os novos desafios começaram a fazer-se sentir 

na primeira edição do Rock in Rio em que par-

ticipei, a de 2008, onde aprendi sobre inúmeros 

temas técnicos que não dominava, relacionados 

com som, luz, vídeo, geradores, etc. Para além 

disso, inúmeros detalhes de extrema importância, 

como por exemplo saber que o piso do palco 

deve ter um revestimento anti-derrapante. Foi 

tudo muito rápido, em 6 meses muito intensos!

Mas o Rock in Rio continua a oferecer-me a opor-

tunidade de contactar com inúmeras outras 

áreas: envolver-me em debates e discussões sobre 

como potenciar a comunicação das marcas e a 

venda de bilhetes, na criação e desenvolvimen-

to de ações prévias ao evento, ou na criação de 

novos cenários.

O que mudou nas infraestruturas destes 10 anos de Rock in Rio, entre a primeira edição e a deste ano?A nossa preocupação com as infraestruturas é uma cons-tante, em todos os momentos. Nos intervalos entre cada edição, implementamos melhorias no parque, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa. Por exemplo, antes da edição de 2008, acrescentámos às áreas de sanitários públicos infraestruturas de água e esgoto. Já em 2010, aumentámos a área útil do parque, e é na nova área que atualmente instalamos o espaço eletrónico. Para a edição de 2012, melhorámos muito as condições de acesso e de operacionalidade à zona da frente de palco no Palco Mundo, algo impercetível para o público mas essencial para as condições de montagem.Tudo isto é permanente, e claro que depois há tudo o resto que é temporário e que vamos mudando. Tentamos sempre apresentar projetos cenográficos arrojados. Uma vez mais, a Área  Electrónica é um dos principais exemplos, onde procuramos sempre inovar, e pensamos que em 2014 o impacto visual continuará a ser excelente. Para além disso, também o cenário do Palco Mundo tem melhorado de ano para ano, creio eu, em construção e em estética, assim como o Palco Sunset.Acima de tudo, é uma meta nossa que o público, os artistas e todos os restantes grupos envolvidos no evento se sintam muito bem recebidos, e para isso há que considerar todos os “pequenos grandes” pormenores.

Há alguma(s) história(s) mais engraçada(s) ou 
caricata(s) que tenha para nos contar?
Tendo em conta que a minha função é entregar a Cidade 
do Rock construída, as histórias têm mais a ver com 
pressão e ‘stress’. Recordo-me de, em 2008, no dia 
anterior à abertura de portas, ter sido necessário que 
uma plataforma elevatória, pesada e de grandes 
dimensões, fosse deslocada para a frente do palco 
para uma tarefa de duas horas. Mas entretanto choveu, 
o que criou muitas dificuldades para a retirar, devido 
ao piso escorregadio. Com isto, não só não podíamos 
fazer outras coisas, como estávamos a 24 horas de 
abrir portas! As horas passavam, a máquina não saía 
daquele sítio e o ‘stress’ aproximava-se perigosamente 
dos níveis de “desespero”.
Também em 2008, devido às greves levadas a cabo 
pelos camionistas, tivemos muitas dificuldades para 
que vários materiais e equipamentos chegassem à 
Cidade do Rock, pois os nossos camiões eram barrados 
nas estradas. No entanto, o que guardo na memória 
é a oportunidade que o Rock in Rio oferece de viver 
todas estas emoções enquanto desempenho a 
minha profissão.
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PROGRAMA DE VERÃO 
EM BEDE’S DICKER PARA ADOLESCENTES 
DOS 12 AOS 17 ANOS DE IDADE

De 2 a 7 semanas em Julho e Agosto, 2 Semanas: £1.990

PARA MAIS INFORMAÇÃO CONTACTE: MULTIWAY Av. Estados Unidos da América, 100 – 13º Fte, 1700-179 Lisboa, Portugal
Horário do escritório: De 2ª a 6ª: das 09:30 às 13:00 – das 14:00 às 18:00 Telefones fixos: + 351 218 166 514 (directo) / + 351 218 132 535 (geral)
Telemóveis: + 351 918157427 / + 351 936346790 / + 351 965170491 Fax: + 351 218 154 688 
E-mail: susana.brito@multiway.org / multiway@multiway.org       www.multiway.org         

T +44 1323 443818       summer.school@bedes.org       bedessummerschool.org

• Local de excelência no Sul de Inglaterra (a 30 minutos da praia)

• Bom alojamento no campus e óptimas instalações desportivas

• Estudantes de todo o mundo

• 22½ horas de Inglês por semana, todos os níveis (de Principiante a Proficiente)

• Gama variada de desportos, actividades artísticas e clubes  
à escolha todas as tardes

• Actividades recreativas, visitas culturais e excursões incluídas

• Academia de Desporto (extra): dança, golfe, equitação, ténis e rugby

• Supervisão 24h/24h

Entre as 5 primeiras Escolas de Verão  
do Reino Unido  EL Gazette, Janeiro 2014
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CRÍTICAS 
O novo filme de Aaron Eckhart apresenta-nos uma premissa que alguns já podem 
conhecer, mas que no final se revela fraca e mal trabalhada. Eckhart é Adam, o 
“monstro” do Dr. Frankenstein, criado a partir de excertos de outros humanos, 
e tem a responsabilidade de salvar o destino da raça humana. No entanto, e 

inspirado na banda desenhada “I, Frankenstein”, neste filme de Stuart 
Beattie a mitologia quase termina com o nome, porque ficamos a saber 
muito pouco sobre a origem desta figura do imaginário de várias 
gerações. Bill Nighy é um vilão cheio de potencial desperdiçado, 
com motivos escondidos ou mal revelados, e mesmo os efeitos 
especiais, com o fantástico uso do 3D, caem em exageros e 
repetições cansativas.
Pelo meio temos demónios e gárgulas numa luta pela 
vida do nosso protagonista, sem que se perceba bem 
porquê, porque até ele parece aborrecido e pouco 
preocupado. O final deixa antever a vontade de 
tornar “Eu, Frankenstein” no primeiro de uma 
saga centrada nesta personagem, mas a 
verdade é que assim que começam os 
créditos só damos graças por ter acabado.

E se a Revolução Francesa tivesse sido causada por um cão e o seu filho humano 
de seis anos? O novo filme de animação da Dreamworks tem uma narrativa 

algo ridícula, o que pode ser uma causa de distração para a verdadeira 
história que o filme quer contar. Mr. Peabody é um cão genial, vencedor 

de um Prémio Nobel, bom em tudo, desde o desporto à culinária, pas-
sando pela matemática e pela física. A sua maior inspiração é Sher-

man, o rapaz que decide adotar, e que o leva a criar uma máquina 
do tempo. E assim encontramos o lado didático do filme, que 

fará rir os adultos, enquanto a terna relação entre pai e filho 
promete deixar os mais novos a desejarem serem adota-

dos por um cão.
O 3D acrescenta alguma magia ao filme e a dobragem 

em português é, uma vez mais, exímia e muito en-
graçada, ao conseguir colocar expressões da 

nossa língua que se enquadram que nem uma 
luva nas aventuras do duo.

Contudo, é um filme muito parecido com 
tantos outros filmes animados, previ-

sível na resolução, e que acima de 
tudo corre o risco de alienar as cri-

anças, devido às suas piadas só 
percetíveis pelos mais velhos.

Mr. Peabody e Sherman

Eu, Frankenstein

Texto: Revista Empire
Fotos: Cedidas pelos estúdios
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“Gravidade” e “12 Anos Escravo” foram os grandes vencedores da última 
edição dos Óscares da Academia, com a apresentação polémica da 
atriz, comediante e apresentadora Ellen DeGeneres. Depois de pizzas partil-
hadas entre as grandes estrelas de Hollywood e da ‘selfie’ mais famosa de 
sempre, as estatuetas foram o momento alto da cerimónia.
Sem surpresas, Jared Leto foi o primeiro galardoado da grande gala do 
cinema, vencendo o Óscar de Melhor Ator Secundário pela sua 
interpretação em “O Clube de Dallas”. Seguiram-se as categorias de Melhor 
Guarda-Roupa e Melhor Caracterização, que premiaram “O Grande Gatsby” 
(que venceu igualmente o Óscar para Melhor Design de Produção) e 
“O Clube de Dallas”, respetivamente.
De seguida, vieram as categorias dedicadas aos filmes de animação. O 
português Daniel Sousa não transformou a sua nomeação numa vitória, e 
a curta-metragem animada a levar para casa a estatueta foi “Mr. Hublot”. 
Por sua vez, a animação da Disney, “Frozen – O Reino do Gelo”, venceu na 
categoria de Melhor Filme Animação.
Passando para as categorias mais técnicas, “Gravidade” venceu os prémios 
para Melhor Efeitos Visuais, Edição e Mistura de Som, Melhor Fotografia, Melhor 
Montagem e Melhor Banda-Sonora, somando seis estatuetas douradas, 
a que juntou pouco depois a de Melhor Realizador para Alfonso Cuarón, 
perfazendo um total de sete Óscares, e consagrando “Gravidade” como o 
grande vencedor da noite.
Passando ao prémio de Melhor Curta-Metragem (Documentário), “The 
Lady in Number 6: Music Saved My Life” foi o premiado, seguindo-se 

NoTÍCIAS 
E Amanda Seyfried (“Mamma Mia”) é a escolhida. O filme sobre um urso falante chamado 

Ted (Seth MacFarlane) e o seu dono John Bennett (Mark Wahlberg), do criador de 
“Family Guy” e “American Dad”, foi um sucesso tão grande que a sequela já vem a 

caminho, e conta agora com Amanda Seyfried no elenco.
A questão principal que se levanta é que papel terá Lori (Mila Kunis, a voz de 

Meg em “Family Guy”) no próximo filme, mas tudo leva a crer que a sua 
relação com John chegou ao fim, abrindo espaço para que Seyfried tenha 

um papel relevante na trama e na vida de John. No entanto, para já tudo 
não passa de especulação e, tanto quanto sabemos, Seyfried até pode 

vir a namorar o próprio Ted (o que não seria assim tão ridículo, visto 
que o cão Brian, de “Family Guy”, já conta com uma data de 

namoradas de outras espécies).
MacFarlane, que estará novamente atrás das câmaras, está 

ainda a trabalhar no argumento, enquanto termina a 
produção da comédia ‘western’ “Mil e Uma Maneiras de 

Bater as Botas”, onde Seyfried é Louise, a mulher que 
abandona o agricultor Albert (MacFarlane) 

quando ele simplesmente desiste de um duelo.
Enquanto “Ted 2” não chega aos cinemas 

(a estreia está prevista para o verão do 
próximo ano), os fãs de MacFarlane 

poderão ver “Mil e Uma Maneiras de 
Bater as Botas” nas salas portuguesas 

a partir de 12 de junho.

Vencedores da 86O edição dos óscares

'Ted 2' já tem protagonista feminina

“Helium”, de Anders Walter, como vencedor do Óscar de Melhor Curta-
Metragem live-action, enquanto “A Dois Passos do Estrelato” venceu na 
categoria de Melhor Documentário.
Para Melhor Filme Estrangeiro, o italiano “A Grande Beleza” sagrou-se, sem 
surpresas o vencedor da noite, antecedendo uma das categorias mais 
ansiadas, a de Melhor Atriz Secundária, onde a estreante Lupita Nyong’o de 
“12 Anos Escravo” bateu Jennifer Lawrence na corrida pelo prémio.
Pouco tempo depois de Idina Menzel interpretar ao vivo a música “Let It 
Go”, do já oscarizado “Frozen – O Reino do Gelo”, o tema venceu na catego-
ria de Melhor Canção Original.
Quanto às categorias que premeiam os textos por trás dos filmes, John 
Ridley por “12 Anos Escravo” venceu na categoria de Melhor Argumento 
Adaptado, enquanto Spike Jonze levou a estatueta por Melhor Argumento 
Original, por “Um História de Amor”.
Para o final estavam, como é hábito, reservadas as três categorias mais 
importantes da noite. Sem surpresas, Cate Blanchett por “Blue Jasmine” e 
Matthew McConaughey por “O Clube de Dallas” venceram nas categorias 
de Melhor Atriz e Melhor Ator, respetivamente, e cada um soube dar um 
discurso digno de um vencedor.
Por último, “12 Anos Escravo” levou a melhor sobre os outros nomeados, e 
o realizador Steve McQueen não coube em si de contente quando aceitou 
o prémio para Melhor Filme. No final, “Gravidade” e “12 Anos Escravo” foram 
os melhores filmes do ano, e “Golpada Americana” ficou de mãos a abanar, 
apesar das dez nomeações.
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Cursos de Especialização Tecnológica (CET):
   • Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário (2 semestres) ;
   • Técnicas de Gerontologia (2 semestres).

1º Ciclo - Licenciaturas com estágio desde o 1º ano:
   • Serviço Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Economia) (7 semestres);
   • Gerontologia Social (Provas de Ingresso: Português ou História ou Matemática) (6 semestres).

2º Ciclo - Mestrados:
   • Gerontologia Social (3 semestres);
   • Intervenção Social na Infância e Juventude em Risco de Exclusão Social (4 semestres).
   (Opções de Trabalho final nos Mestrados: Dissertação, Trabalho de Projecto ou Estágio com relatório final).

Pós-Graduações:
   • Gestão de Organizações de Economia Social (135 horas);
   • Intervenção Social numa Perspectiva Sistémica e Familiar (150 horas);
   • Políticas de Habitat e (Des)Qualificação Social (235 horas).

Contactos:
 Av. Dr. Manuel Teixeira Ruela, 370 

4460-362, Sra da Hora 
(Metro Sete Bicas, J/Norte Shopping)

Tel: 229 577 210 | Fax: 229 577 219
ingresso@isssp.pt | secretaria@isssp.pt

www.isssp.pt

A nossa oferta formativa para 
o ano lectivo 2014/2015

Aceitam-se candidaturas durante o mês de agosto
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divergente 

O novo fenómeno mundial, que já foi comparado aos sucessos 
“Twilight” e “The Hunger Games” chega à tua sala de cinema 
no próximo dia 3 de abril. Já decidiste a que fação queres 
pertencer?

Na Chicago distópica de Beatrice Prior, a sociedade está 
dividida em 5 fações, cada uma delas destinada a cultivar 
uma virtude específica: Cândidos (a honestidade), Abnegados 
(o altruísmo), Intrépidos (a coragem), Cordiais (a amizade) e 
Eruditos (a inteligência).
Numa cerimónia anual, todos os jovens de 16 anos devem 
decidir a fação a que irão pertencer para o resto das suas vidas. 
Mas para Beatrice, a escolha é entre ficar com a sua família… 
e ser quem realmente é. A sua decisão irá surpreender toda a 
gente, inclusive a ela própria.

Este é o filme mais comentado nas redes sociais Facebook, 
Twitter e Instagram nos últimos tempos, e está no top 5 dos 
filmes mais falados no Comic Con 2013. O que talvez não 
saibas é que “Divergente” é baseado no livro ‘bestseller’ de 
Veronica Roth, com mais de 4 milhões de cópias vendidas, 
e vencedor de vários prémios: “Melhor Trilogia 2011” para o 
NPR, ‘bestseller’ 2012 para o Wall Street Journal e melhor livro 
do género “Fantástico” de 2012. Esteve também 26 meses 
consecutivos no top do The New York Times, e o terceiro livro 
da trilogia está no primeiro lugar de vendas da Amazon.

Dia 3 de abril chega aos cinemas. Não percas!
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Em abril, águas mil

Mas sabes porquê? Nesta época do ano, os dias 
tornam-se mais longos e solarengos, aquecendo 
aos poucos o ar junto à terra. O que acontece é 
que, mais acima na atmosfera, o ar demora mais 
tempo a aquecer, e o choque com o ar quente 
carregado de humidade (devido à evaporação) 
cria nuvens de aguaceiros. 
Mas não te preocupes... Maio está quase aí e o 
bom tempo também!

Datas a reter:
1500 – O navegador português Pedro Álvares 
Cabral é o primeiro europeu a chegar ao Brasil
1896 – Começam, em Atenas, os primeiros 
Jogos Olímpicos modernos
1948 – A Organização Mundial da Saúde é 
criada pelas Nações Unidas
1961 – O primeiro homem viaja pelo espaço: o 
cosmonauta russo Yuri Gagarin
1968 – É assassinado o ativista dos Direitos 
Humanos Martin Luther King Jr.
1974 – A Revolução dos Cravos começa com um 
golpe de estado que põe fim ao Estado Novo 
em Portugal
1976 – É concluída a elaboração da Constituição 
da República Portuguesa
1986 – Ocorre o acidente nuclear de Chernobyl, 
na Ucrânia
1990 – O telescópio espacial Hubble é lançado 
para o espaço
2002 – A Holanda torna-se o primeiro país a 
legalizar a eutanásia
2011 – Casam o Príncipe William de Gales e 
Catherine Middleton

CuRIoSIDADES

E m  c a d a  l i v r o,  u m  a m i g o
Nestas duas salas de estudo, 

h á  7  d i f e r e n ç a s  q u e 
p r e c i s a s  d e  e n c o n t r a r  p a r a 

p a s s a r e s  n o  e x a m e  c o m 
d i s t i n ç ã o.  C o n c e n t r a - t e 

e  u s a  t o d o s  o s  n e u r ó n i o s 
q u e  t i v e r e s  d i s p o n í v e i s !

Soluções online!
Não consegues resolver o Sudoku? Falta-te saber uma adivinha? 
Há uma das palavras cruzadas que está mesmo na ponta da língua 
mas de lá não sai? Não desesperes, porque o teu sofrimento 
termina no dia 28 de março, altura em que vamos publicar em 
www.maiseducativa.com todas as soluções.

sopa de letRAS

Encontra-as todas!
A sopa de letras é uma versão mais visual 

das palavras cruzadas: não tens de 
pensar tanto porque as letras estão lá 
todas! Em contrapartida, testas a tua 
capacidade de leitura, de trás para a 
frente e de frente para trás. Mas vê lá, 

não te troques todo!

DIFERENÇAS



LOLADA

Esta página também 
é tua!

Escreves poemas que não 
mostras a ninguém? Tens uma 
banda desenhada escondida na 
mesinha de cabeceira? 
A tua turma desmancha-se a 
rir com as tuas piadas? Só te 
acontecem coisas insólitas que, 
contadas, ninguém iria acreditar? 
Acabaste de ler um livro que 
gostavas de recomendar? Queres 
mostrar ao mundo quem são os 
teus melhores amigos na escola, 
através duma foto? 
Tens aqui uma página amiga para 
partilhar tudo o que quiseres, 
escreve-nos para: 
geral@maiseducativa.pt e aparece 
na tua revista!

PUB

sopa de letRAS

*A publicação em Diário da República das autorização de funcionamento destes ciclos de estudos, da sua 
duração e de reconhecimento dos respectivos graus académicos pode ser consultada em www.ufp.pt.

Universidade Fernando Pessoa - reconhecida de interesse público pelo Decreto-Lei nº 107/96, de 31 de Julho

CANDIDATURAS
Gabinete de Ingresso
Praça 9 de Abril, 349 | 4249-004 Porto
Telf. (+351) 22 507 13 35/00 
Fax: (+351) 22 550 82 69
ingresso@ufp.edu.pt

CANDIDATURAS 
Unidade de Ponte de Lima
Casa da Garrida – Rua Conde de 
Bertiandos 4990 – Ponte de Lima 
Telf. +351 258 741 026 
Fax: +351 258 741 412
geral.plima@ufp.edu.pt
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Segundo o relatório que analisa os resultados dos exames nacionais de 2013, quando olhamos 
para as disciplinas do ensino secundário com mais provas realizadas por alunos internos, o 
ano que passou significou as mais baixas classificações desde 2009. Mas, apesar da descida 
das médias, nove destas onze disciplinas obtiveram resultados positivos, ou seja, acima dos 
95 pontos numa escala de 0 a 200. Português e Matemática ficaram próximos deste limiar, 
com médias de 95 e 98 pontos, respetivamente.
As disciplinas que figuram no topo das médias são as artísticas, com Desenho A a subir aos 
124 pontos e Geometria Descritiva aos 122. No meio estão as disciplinas da área das Ciências 
Sociais e Humanas, sendo Economia A e História A as mais bem classificadas com 113 e 106 
pontos, respetivamente.
Analisando as classificações, poderemos afirmar que as notas médias são modestas... 
Mas temos de considerar que são médias. Ou seja, há alunos que fizeram muito melhor, mas 
também houve quem tirasse muito piores notas.
As médias de frequência são geralmente melhores que as do exame. Mas porque é que isto 
acontece? Geralmente, porque os alunos se preparam mal para estes “testes” especiais e 
decisivos. E também porque, por serem decisivos, deixam os alunos mais nervosos, ansiosos 
e ‘stressados’, comprometendo assim o seu desempenho. Testes e exames são palavras que 
provocam sentimentos geralmente desagradáveis! Ao processo de avaliação associam-se 
momentos de ansiedade antes, durante e depois da sua execução. Esta situação, para além 
do sofrimento que provoca, é um obstáculo ao sucesso escolar:

Sabia a resposta, mas não soube como responder. 
Não respondi bem e fugi da questão! 
Não tive tempo de acabar! 
Sabia a matéria, mas o exame não me correu bem! 
Não percebi o que se pretendia na pergunta X! 

Estes são desabafos que ouvimos frequentemente e que refletem a dificuldade que têm em 
se preparar e responder a exames de avaliação.
O controlo comportamental é fundamental para se ter bons resultados. Conseguir estar 
calmo num momento decisivo é importante para não comprometer (em alguns casos) o 
esforço de 3 anos.
Tão importante como estudar a matéria, a preparação mental para um momento decisivo 
deve ser sempre tomada em consideração. Sentir que nos preparamos bem ajuda a nos 
sentirmos menos nervosos, e pensar positivo e acreditar que se é capaz também é meio 
caminho andado.

Aquele abraço,

Boa preparação, bons exames, 
e bons resultados!

www.clinicadaeducacao.com
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