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A partir do momento em que as férias terminam
e as encomendas nas livrarias estão feitas, a
preocupação maior é comprar capa autocolante
(enquanto cheiram a novo) e uma mochila onde
caibam todos. Falamos dos manuais escolares, que
todos os anos passeiam contigo para as aulas e
prestam a sua preciosa companhia e informação
para longos serões (ou será mais noitadas?) em
busca da nota perfeita. Para aqueles que estão
fartos de perguntar quem escreve estes livros,
quem os corrige, quem decide quando chega o seu
'prazo de validade' e têm de ser substituídos por
novos manuais... Eis aqui as respostas.
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A Dancefloor DJ Academy juntou-se à Mais Educativa
para apresentar uma bela surpresa a todos os que querem
fazer uma carreira como DJ’s de música eletrónica.

estamos a oferecer um curso de iniciação
ao Dj’ing na referida escola.

O que é que precisas de fazer?
Ir à página da revista Mais Educativa (www.maiseducativa.com)
e começar a ter ideias para uma participação irresistível.

Só garantimos uma coisa:
não precisas de saber dançar.
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O curso Nível I da Dancefloor DJ Academy vai dar-te noções em MIDI,
HD Recording, Síntese e Sampling e, quem sabe, lançar-te numa carreira
de fazer tremer as pistas de dança.
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TOQUE DE ENTRADA

O novo Estatuto do Aluno
põe-te na linha

Este ano letivo, as novidades que regressam às aulas contigo passam por muito
mais do que a mochila, os manuais escolares e os colegas de turma. Porquê? Porque o Governo de Passos Coelho entendeu
apostar “no estabelecimento de uma nova
cultura de disciplina, esforço e mérito, na
maior responsabilização de alunos e pais
ou Encarregados de Educação, no reforço
da autoridade efetiva dos professores e
do pessoal não docente”. Isto, trocado por
miúdos, significa que o Estatuto do Aluno
e Ética Escolar dos ensinos Básico e Secundário aplicado aos estabelecimentos de
ensino públicos mudou e nós explicamos-te de que forma é que isso vai interferir na
tua rotina diária.
Texto: Bruna Pereira

Ser ‘baldas’ sai agora mais caro
O novo documento, aprovado a 31 de maio, entra
em vigor este ano no letivo 2012/13 e estabelece
que os pais ou Encarregados de Educação assumem a responsabilidade no caso dos seus filhos
faltarem sem justificação às aulas. São ainda penalizados se não forem à escola quando são chamados ou se os filhos ou educandos faltarem às atividades de recuperação determinadas pela escola,
quando ultrapassado o limite de faltas.
Além de estarem previstas atividades comunitárias ordenadas como medidas disciplinares ou
a alteração do percurso formativo do aluno, há
consequências monetárias para os Encarregados
de Educação mais irresponsáveis, já que além da
possibilidade de virem a pagar coimas, tratando-se dum agregado beneficiário de apoios sociofamiliares concedidos pelo Estado, qualquer incumprimento dos deveres será comunicado “para
efeitos de revalidação dos apoios sociais”.

Cuidado com as fotos
e os telemóveis
Definitivamente
proibidas ficam
condutas como
a gravação de
sons ou imagens dentro
da escola, exceto quando a
captação desse
material “esteja
diretamente relacionada com as
atividades a desenvolver e seja expressamente
autorizada pelo professor ou pelo responsável
pela direção ou supervisão dos trabalhos ou ati-
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vidades em curso”. O alerta chega indiretamente
ao facebook, por isso cuidado com as fotografias
tiradas nos intervalos e que vão diretas para as
redes sociais, já que não está permitido “difundir,
na escola ou fora dela, nomeadamente, via internet ou através de outros meios de comunicação, sons ou imagens captados nos momentos
letivos e não letivos, sem autorização do diretor
da escola”.

Diretor passa a ter mais poder
A presente proposta de lei reforça ainda a competência disciplinar do Diretor, permitindo,
por exemplo, o alargamento da aplicação da
medida disciplinar sancionatória de suspensão até um máximo de 12 dias úteis.
No caso dos alunos com mais de 18 anos,
as medidas disciplinares mais graves
podem significar mesmo a expulsão da
escola.

Violência dá direito
a transferência
Um aluno que agrida física ou moralmente um
colega ou um professor pode ser transferido para
outra turma a pedido dos agredidos quando o re-

gresso do aluno agressor à turma de origem possa provocar “grave constrangimento aos ofendidos e perturbação da convivência”. Nota ainda
para o facto de que a determinação da medida
disciplinar corretiva ou sancionatória a aplicar
levar sempre em conta “a gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias atenuantes e agravantes apuradas em que esse incumprimento se verificou, o grau de culpa do aluno,
a sua maturidade e demais condições pessoais,
familiares e sociais”.

?
?

Ainda tens dúvidas?

Chumbadas ficaram outras propostas da oposição que pretendiam o estabelecimento dum número mínimo e máximo de alunos por turma; a
criação de Gabinetes Pedagógicos de Integração
Escolar; e a criação de equipas escolares multidisciplinares.
Para um maior esclarecimento quanto aos teus
direitos e deveres como aluno, fica a saber que o
atual Estatuto do Aluno e Ética Escolar e demais
legislação relativa ao funcionamento das escolas “devem estar disponíveis para consulta de
todos os membros da comunidade educativa,
em local ou pela forma a indicar no regulamento interno”, indica o Artigo 53º. Em caso de
dúvida, informa-te junto do teu diretor de turma
ou diretor da escola.

TOQUE DE ENTRADA
PubLIREPORTAGEM

Cursos que tratam

do corpo
e da mente

Os novos hábitos de vida, mais stressantes e menos saudáveis,
fizeram da medicina tradicional uma solução viável para quem
procura formas diferentes de tratar uma doença, largar um
vício, melhorar a alimentação e a rotina ou, simplesmente,
alcançar momentos de verdadeiro relaxe. A Mais Educativa foi
ao Instituto de Medicina Tradicional (IMT) falar com Frederico
Carvalho, diretor de formação, e descobriu que, afinal, por entre
marquesas e laboratórios, nem tudo é o que parece.

Se a crise e os empregos esgotantes são um problema para muita gente, há áreas em que parecem ser a melhor oportunidade. A medicina tradicional, que inclui a Acupuntura, a Homeopatia,
a Osteopatia, a Massoterapia, a Medicina Ayurvédica ou a Naturopatia, é um bom exemplo disso.
Frederico Carvalho explica porquê: “tem havido
um maior conhecimento e maior disseminação
daquilo que são hábitos de vida saudáveis. Ao
mesmo tempo, com a Internet, esta área apanhou por tabela. Hoje falar em Acupuntura ou
Homeopatia já não é chinês para as pessoas, já
sabem mais ou menos o que significa cada coisa. Isso faz com que as procurem”. Ainda assim,
para Frederico a evolução é menor do que noutros países da Europa, como o Reino Unido, onde
“é perfeitamente normal levar o cão à Acupuntura ou usar Homeopatia nas plantas”.
Talvez ainda não estejamos tão adiantados, mas
a verdade é que o interesse começa a surgir e as
empresas sentem que precisam de dar um passo
em frente. Hoje em dia, “uma clínica que não tenha serviços de terapia complementares está
a ficar fora do mercado”, garante Frederico. E
acrescenta exemplos, alguns bem presentes
na tua vida: “quase todos os hotéis têm spa. E
dentro do spa, não há um que não tenha Acupuntura ou Shiatsu. Não há um cruzeiro que não
tenha já massagens integradas. Um cabeleireiro
sem massagem cranial, por exemplo, já está démodé”. Podemos ainda pensar em seguradoras,
ginásios, health clubs ou o que nos vier à memória, porque o que interessa é que todos procuram
“um fator de diferenciação”.

O mercado pede, os alunos ganham
À medida que este mercado vai crescendo, a
procura por profissionais da medicina tradicional
vai aumentando. Frederico Carvalho desafia os
interessados a fazer uma visita ao IMT - estamos
no coração de Lisboa, no Campo Grande, mas a
escola também existe no Porto e em Braga - para
conhecer todo o ambiente da escola, desde os
equipamentos (vemos duas carrinhas à porta,
marquesas pouco convencionais pelos corredores), às salas, laboratórios ou funcionários. Avisa
que, por ainda não ser uma área regulamentada,
é preciso que os jovens interessados nestes cursos “validem a informação” que lhes é dada nas
várias instituições.
Nesta existem três tipos de curso – os workshops
de curta duração, ideais para quem já estuda ou
trabalha na área e precisa de atualização num
determinado ramo; os de média duração, de
seis meses a um ano, que permitem uma formação inicial numa das vertentes da medicina tradicional. Nestes, “o que tem mais alunos, que
normalmente conseguem estágios e arranjam
logo emprego, é o de Massoterapia e Técnico
Auxiliar de Fisioterapia, que é alguém que pode
trabalhar por conta própria, abrindo o seu próprio espaço, por conta de outrem, numa clínica,
hotel ou ginásio ou fazer domicílios, como freelancer”; por fim, os cursos de longa duração, que
têm uma forma idêntica aos cursos superiores
(quatro anos de formação), mas não o são. Com
estes cursos, “formamos terapeutas completos”,
capazes de fazer todo o processo de diagnóstico e tratamento do paciente. Para todos
eles, o importante é a prática, mas a
teoria não é esquecida, assegura
Frederico: “ninguém vai aprender
técnicas de massagem sem saber
onde está a meter as mãos”.
E se a dúvida é que curso escolher,
o diretor de formação vai dando
uma achega e destaca quatro: o
de Massoterapia, onde o IMT se
assume como a “principal escola
em Portugal”, que consiste na massagem para efeitos terapêuticos e não
apenas de relaxamento, o de Osteopatia, “um curso que evoluiu bastante e tem
tido grande empregabilidade”, o de Naturopa-

tia, que é “a área que engloba muitos destes saberes”, um conjunto de conhecimentos alargado
e o de Medicina Ayurvédica, um curso novo, “medicina indiana, tão ou mais antiga que a chinesa”, com técnicas e produtos específicos e “uma
maneira muito própria de entender o ser humano”, com espaço até para a espiritualidade. A
Medicina Ayurvédica está ainda a dar os primeiros
passos no mercado português e, por isso, o corpo
docente deste curso é recrutado no estrangeiro,
“todos profissionais com créditos firmados”.

Sem espaço para adversários
Se ainda não tiveste oportunidade de te familiarizar com a medicina tradicional, fica a saber que
esta representa um conjunto de práticas que servem para prevenir, diagnosticar e tratar doenças
físicas ou mentais, mas de uma forma diferente da
usada pela medicina convencional (ou ‘moderna’,
se preferires) que tão bem conheces. Este tipo de
medicina complementar baseia-se em conhecimentos, experiências e crenças ancestrais de diversas culturas e nem todas essas práticas precisam de
ter confirmação científica. Neste tipo de medicina,
o paciente é visto e tratado como um todo. Os seus
problemas e as suas queixas bio-psico-sociais são
alvo de tratamento, mesmo que o objetivo seja
curar uma gastroenterite.
Frederico Carvalho diz que os futuros alunos não
devem vir com a ideia de ‘combate’ entre a medicina tradicional e a convencional, já que o uso de
uma não implica que não se possa usar a outra.
Ainda assim, destaca algumas vantagens do tipo de
práticas ensinadas no IMT: “isto não é invasivo, não
dói. Toda a atmosfera leva a um envolvimento e
bem-estar promovido pela própria terapêutica.
Aqui, cada pessoa é única. Os terapeutas também aprendem isso. Aliás, a própria relação com
o paciente é uma terapêutica”. Com essa ideia
em mente, a medicina tradicional permite melhorar as condições da pessoa ao longo da vida, o
que faz com que os custos sejam reduzidos, já que
não obriga necessariamente ao recurso exclusivo
a medicamentos, sejam eles de farmácia ou ditos
‘naturais’ - “estas técnicas não provocam dependência”, conclui Frederico.
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Como é que nasceu esta dupla Ana Maria Magalhães/Isabel Alçada?
Isabel Alçada (IA): Conhecemo-nos como professoras e imediatamente houve uma grande sintonia entre as duas – sintonia essa que, no fundo,
também radicou do facto de nós as duas termos
já muita sintonia com os próprios alunos: preparámos muitas vezes aulas em conjunto e ocorreu-nos escrever livros em conjunto, exatamente com
a ideia de promover a leitura. A nossa intenção era
que todos os alunos tivessem experiência de leitura, pois sentíamos que havia uma necessidade
de livros para conseguir entusiasmá-los. Foi nessa
base que radicou o nosso interesse pela escrita e
foi a partir daí que começámos a pensar no que é
que poderia interessar mais aos alunos que tínhamos nessa altura.
Ana Maria Magalhães (AMM): Todo o trabalho
conjunto foi facilitado por circunstâncias que são
uma espécie de acaso: somos ambas irmãs mais
velhas, sempre brincámos com os mais pequeninos e contávamos histórias; pertencemos ambas
a famílias muito numerosas que davam muita
atenção às crianças e onde havia muitos contadores de histórias; tivemos uma juventude bastante
semelhantes - na altura em que nos conhecemos,
estavam na moda os livros de aventuras e, quando levávamos os filhos às vacinas, levávamos também papel e caneta... Houve muita coisa que nos
facilitou este trabalho em conjunto. Também dizemos, na brincadeira, que nascemos ambas na primavera e que, por isso, gostamos de fazer coisas,
pois esse é um tempo de começo e recomeço...
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No fim de 53 livros “Uma aventura” publicados, há ainda imaginação para mais aventuras noutros sítios e países?
AMM: Há pessoas que têm muitas ideias e em
catadupa, mas isto acontece em qualquer área...
E no nosso caso nunca faltou imaginação (risos).
Vou a guiar, paro num semáforo e tenho uma ideia
ótima e telefono depois à Isabel a dizer “Olha, a
ver se não te esqueces, não me vá eu esquecer”.
Às vezes é meia da noite e, para não incomodar
o meu marido, ponho ali uma luzinha e um lápis
e tomo nota. Com a Isabel é o mesmo.... E depois
juntas fazemos brainstorm.
IA: O tema também ajuda a fomentar a imaginação: é diferente escrever “Uma aventura na Amazónia” ou “Uma aventura no supermercado”... A
visita ao local, a pesquisa, a recolha de informação
e a observação direta trazem, por associação, imaginação. No local, ao observarmos uma coisa que
achamos engraçada, começámos logo a conversar e a imaginar coisas que se poderiam passar ali.
Entre a pesquisa e a invenção, os limites para nós
não são estanques e o processo é interativo.
Há momentos de interação com os leitores
que possam partilhar, por terem sido os mais
marcantes ao longo destes anos todos?
IA: Quando vamos a escolas, uma das coisas que
nos toca muito é o facto de muitos professores
terem sido nossos leitores, pois são capazes de
compreender melhor o que os alunos sentem ao
ler os nossos livros na aula, porque eles próprios
já passaram pela mesma experiência. Há uma
cumplicidade natural com as pessoas que leram
os nossos livros...
AMM: Aconteceu uma coisa engraçada com um
leitor no livro “Uma aventura da Serra da Estrela”,
em que as nossas personagens caem dentro dum
poço e depois chegam uns escuteiros que ouvem
gritar e perguntam: “Quantas pessoas estão aí
dentro?”... E um leitor escreveu-nos a dizer que,
quando as personagens disseram “Somos 5”, ele

estava à espera que dissessem: “Somos 6”, porque
ele também lá estava.
Na Feira do Livro de Lisboa aconteceu outra coisa engraçada: apareceu-nos um casal – ela tinha
34 aventuras e ele tinha aí umas 35, mas eram os
mesmos e então eles não sabiam o que iam fazer
porque nenhum deles queria deitar fora os livros,
mas a casa não tinha espaço para todos... Tudo
isto traz muita ternura.
Há algum livro da coleção que tenham como
preferido?
AMM: Eu gosto de todos por igual, tendo uma pequena preferência pelo livro dois, “Uma aventura
nas Férias de Natal”, porque é autobiográfico. A
história passa-se na quinta dos meus avós e muitas das peripécias e personagens aludem a pessoas que fizeram parte da minha infância e isso
gera um carinho especial. Mas gosto de todos os
outros... Aliás, um pai se tiver 10 filhos gosta dos
10 por igual, acho eu... Se um escritor não gosta
dos seus livros, então ninguém vai gostar...
IA: Eu gosto muito de “Uma aventura no bosque”,
porque foi o primeiro que escrevemos em Sintra,
onde eu ia sempre nas férias grandes. Eram os locais onde vivi muitas peripécias.
Querem deixar alguma mensagem aos leitores da Mais Educativa?
IA: Há sempre um livro à espera dum leitor e há
sempre livros para todos os gostos: há livros de
histórias, com muita peripécia, de ação, que nos
dizem alguma coisa, que nos ajudam a nos compreendermos a nós mesmos muito melhor, há livros que têm informação muito interessante, que
nos fazem estimular a nossa imaginação e que
nos ajudam a passar o tempo duma forma mais
positiva. As bibliotecas estão cheias de livros, por
isso não deixem de procurar porque vão de certeza encontrar um livro que vos agrade.
AMM: Eu faço minhas as palavras da Isabel.
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João e Faial
O João é o mais novo do grupo e também o mais pequeno. Mora com a
avó, porque os pais, naturais de Rates
(Póvoa de Varzim), estão a trabalhar
na Alemanha. Visto que é um amante
dos animais, tem um enorme pastor
alemão chamado Faial, que faz questão de ser feroz quando é preciso, mas
também é muito obediente e amigo
de todos os membros do grupo.

Entra em www.um
a-aventura.pt,
conhece a biogra
fia das autoras An
a
Maria Magalhães
e Isabel Alçada e
também do ilustr
ador da coleção
Arlindo Fagundes
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e!

Eles não falham “Uma aventura”

Pedro

Teresa, Luísa
e Caracol

Chico

É um excelente aluno na escola
(tem média de 5) e o mais inteligente do grupo. Além disso, adora ler e ajudar os colegas... Embora no início costumasse andar à
pancada com o Chico na escola.
Mora com os pais e com uma irmã
mais velha, que estuda Medicina.

As gémeas Teresa e Luísa parecem
iguaizinhas, mas têm uma diferença
que, até hoje, poucas pessoas conseguiram descobrir. Moram com os pais
num apartamento e têm um caniche
branco ao qual batizaram de Caracol,
por causa do seu pelo encaracolado.

Adora praticar desporto e não
aguenta ficar parado muito
tempo – sendo que isso, muitas vezes, significa meter-se em
confusões. É, portanto, o mais
corajoso e destemido do grupo.
Tem um irmão mais velho.

Pub

PLAYLIST

Ninguém os cala
Herdaram o nome da personagem da “Guerra das Estrelas” Anakin Skywalker e confessam que, ao longo dos últimos anos de carreira, já houve desde músicas tocadas com
instrumentos desligados até falhas de letra com improvisação na hora, e até quase quedas em palco... Mas não compliquemos o simples, porque “o melhor é aparecerem num
concerto nosso e ver o que acontece...”, sugerem, em entrevista, os Anaquim, que já andam na estrada a espalhar intervenção nas músicas que integram “Desnecessariamente
complicado”.
Texto: Bruna Pereira
Fotos: Sons em Trânsito e Rita Carmo
Os Anaquim eram amigos de infância ou encontraram-se por aí?
É uma história engraçada. As pessoas já se conheciam, mas não faziam ideia que iriam tocar juntas.
Foi um processo 'acelerado' pela participação no
“km0”, um programa de novas bandas na RTP2.
Na altura, Anaquim era um projeto só meu (José
Rebola), mas pela força de gravar o programa ao
vivo, convidei músicos para fazer parte, ensaiámos duas vezes e gravámos. Resultou tão bem,
que a formação desde esse dia não sofreu qualquer alteração.
Os fãs de “Guerra das Estrelas” sabem a história do vosso nome?
Quanto ao nome da banda, era um nick que eu
(José Rebola) já usava no Messenger, inspirado
pelos lados bom e mau da personagem da “Guerra das Estrelas”, o Anakin Skywalker. Serve para
metaforizar que quase tudo tem duas vertentes,
mas podemos fazer por ficar do lado das melhores.
O que mudou na vossa maneira de fazer música, de compor, de ir buscar temáticas para as
canções... Com “Desnecessariamente Complicado”, o vosso mais recente trabalho?
Mudou muita coisa, até porque "As Vidas dos Outros" foi sendo feito ao longo de vários anos. Este
"Desnecessariamente Complicado" é um álbum
mais coletivo, mais de banda, mais direto, mais
pensado do palco para o estúdio. Mas há aspetos
que não mudam, como a nossa busca por diversidade dentro dos álbuns, quer pelos estilos quer
pela instrumentação, e a teimosia de irmos falando na sociedade que nos rodeia.
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Trocado por miúdos: "Desnecessariamente
complicado" é um disco sobre pessoas que
complicam o simples?
Sim, é um disco que fala sobre a procura de soluções para os problemas que se vão encontrando, quer no polo pessoal como no polo social.
Curiosamente, essas soluções por vezes parecem
negligenciar o simples e escolher trajetórias bem
mais complexas. Nós não somos exceção à regra,
e parte do nosso dia-a-dia também é gasto em
espirais confusas, claro. Mas pouco a pouco, isso
pode ir mudando num retorno ao básico e ao eficaz, esperamos. No fundo todos sabemos que é aí
que queremos chegar. Por vezes não percebemos
bem é como...
Passam muito tempo no facebook? Como é
que os Anaquim lidam com as redes sociais?
É um processo natural, especialmente para pessoas que fazem disso instrumentos diários. Damos bastante importância a esse contacto com
as pessoas que nos querem seguir e ir sabendo
o que está na calha. Naturalmente, não podemos
também viver obcecados com as opiniões que
vão tendo sobre o nosso trabalho, nem desmoralizar sempre que alguém não gosta de algo. Aceitando que nem todas as opiniões são positivas,
mesmo quando bem-intencionadas, é para nós
importante que haja essa ligação, e fazemos por
fomentá-la.
Houve alguma peripécia ou momento mais
cómico que vos tenha acontecido enquanto
banda?
Já houve de tudo, desde músicas tocadas com
instrumentos desligados até falhas de letra com
improvisação na hora, e até quase quedas em palco. O melhor é aparecerem num concerto nosso e
ver o que acontece... :)

Depois do EP “Prólogo” (Edição de Autor, 2008) e
do álbum “As Vidas dos Outros” (Universal, 2010),
chega em 2012 “Desnecessariamente Complicado”, pela mão da Sons em Trânsito. José Rebola e
companhia, diga-se Luís Duarte, João Santiago,
Pedro Ferreira e Filipe Ferreira, voltam às canções
de intervenção pintalgadas de rock e jazz, mas
sem nunca deixar esquecida a senda bem portuguesa desbravada por nomes como Sérgio Godinho ou José Afonso.
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TAKE 1
Textos: Bruna Pereira

O meu pai?

Título: The Watch/
Patrulha de Bairro
País de origem: EUA
Ano: 2012
Género: Comédia
Estreia: 13 de setembro

Saiu para a ronda noturna...
Ben Stiller faz parte do grupo de pais suburbanos que formam
um esquadrão de vigilantes de bairro. O objetivo? Afugentar os
ladrões e gatunos? Zelar pela segurança das crianças quando
chegam da escola? Vigiar quem atira lixo para o chão? Não! O seu
verdadeiro objetivo é aproveitar o máximo de tempo longe das
respetivas famílias. O plano estava a correr lindamente, até que
este grupo de pais de família descobre que vai ter mesmo de entrar em ação e deixar as conversas masculinas para outra altura,
já que uma conspiração extraterrestre se aproxima para destruir
– imaginem - o planeta.

Ficha Técnica
Realização: Akiva
Schaffer
Elenco: Ben Stiller,
Billy Crudup, Jonah
Hill, Rosemarie DeWitt,
Vince Vaughn
Foto: 2.bp.blogspot.com

Foto: movies.inquirer.net

Este miúdo fala com mortos... E gosta

Foto: filmes-db.orgfree.com

E porque os filmes de Animação não são só para
crianças, chega-nos “Paranorman”, dos mesmos
criadores de "Coraline e o Mundo Secreto" e totalmente produzido em stop-motion 3D (técnica que gera a ideia de movimento recorrendo a
vários fotogramas individuais para uma mesma
sequência).
Numa pequena cidade do interior invadida por
zombies, Norman (Kodi Smit-McPhee) é o único
que poderá salvar o mundo desta praga de mortos-vivos, já que possui o dom especial (para
não dizermos mórbido) de conseguir falar com
os finados, ou seja MORTOS! Além de zombies,
não vão faltar bruxas, fantasmas e... Pior... Adultos idiotas! No entanto, as capacidades paranormais de Norman vão ser mais poderosas do que
os feitiços contra os quais terá de lutar com toda
a sua inteligência.

Foto: www.cinemarcado.com.br

Título: Paranorman
País de origem: EUA
Ano: 2012
Género: Animação
Estreia: 13 de setembro
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Foto: justflick.com

Ficha Técnica
Realização: Chris Butler
Argumento: Chris Butler
Vozes: Anna Kendrick, Casey Affleck,
Christopher Mintz-Plasse, John Goodman, Leslie Mann

Foto: cdn.eurweb.com

Resident Evil: Retaliação (3D)

Foge dos mortos-vivos!
E se um dia o mundo que entendes como ‘teu’
tivesse simplesmente desaparecido e um estranho vírus se tivesse apoderado dos teus amigos
e família, transformando-os a todos em zombies? Este é o drama da bela e mortal Alice (Milla
Jovovich), uma mulher em busca de sobreviventes num planeta assolado pelo vírus mortal da
Umbrella Corporation, onde vivem agora perigosas legiões de mortos-vivos.

Foto: pipocamoderna.com.br

Foto: collider.com

Título: Resident Evil: Retaliação (3D)/
Resident Evil: Retribution (3D)
País de origem: EUA
Ano: 2012
Género: Ficção Científica
Estreia: 27 setembro
Site oficial: www.residentevil-movie.com

Foto: filmspot.com.pt

Foto: playeraffinity.com

Ficha Técnica
Realização: Paul W.S. Anderson
Argumento: Paul W.S. Anderson
Elenco: Jason Isaacs, Michelle
Rodriguez, Milla Jovovich, Kevin
Durand, Sienna Guillory, Li Bingbing e Oded Fehr

TAKE 1

Já escolheste sessão
para esta semana?
Textos: João Diogo Correia

Terapia a Dois

Título: Terapia a Dois/Hope
Springs
País de Origem: EUA
Ano: 2011
Género: Comédia
Estreia: 6 de setembro
Site oficial: www.hopesprings-movie.com

Um casamento a precisar de sal
É a velha história que, decerto, já ouviste alguém associar ao casamento –
uma relação que começa a ferver de paixão, passa mais tarde para um amor,
quase carinhoso, e avança entre a rotina e o cansaço para fazer algo diferente. Com Kay e Arnold passa-se exatamente isso. São delicados, mas levam
décadas de casamento e Arnold deixou-se acomodar. Kay vai buscar ao fundo do seu ser toda a energia para arrastar o cético esposo para um avião que
os levará a passar uma semana na pequena cidade de Great Hope Springs,
onde serão examinados por um especialista em terapia de casal. Se isso já foi
difícil, imagine-se os exercícios e testes pelos quais o casal vai ter de passar
para conseguir apimentar a relação. Só a fibra de Kay (e atenção, porque estamos a falar de Meryl Streep na interpretação) os pode salvar. Do realizador
também já ouviste falar, quanto mais não seja numa das suas mais aclamadas obras, a adaptação ao cinema do clássico literário “O Diabo Veste Prada”.

Ficha técnica
Realização: David Frankel
Argumento: Vanessa Taylor
Elenco: Meryl Streep, Steve
Carell, Tommy Lee Jones
Foto: cinema.sapo.pt

Foto: Pris
Foto: Pris

Selvagens
A roda da marijuana

Título: Selvagens/Savages
País de Origem: EUA
Ano: 2012
Género: Drama
Estreia: 6 de setembro
Site oficial: www.savagesfilm.com

Ben ( Aaron Johnson) é um jovem licenciado na área da Administração e Botânica, que decide aplicar os conhecimentos de forma sui generis – gerindo
um lucrativo negócio de venda de marijuana no Sul da Califórnia. Ben é um
rapaz calmo, tranquilo, rege-se pelos princípios do Budismo, mas decide
juntar-se a Chon, o seu melhor amigo, que para além de ser mais impulsivo,
tem tendência para resolver os problemas com as próprias mãos. Ben e Chon
(Taylor Kitsch) vão também partilhar a mesma namorada, a deslumbrante
Ophelia (Blake Lively). Os três são desafiados por um cartel mexicano para
uma ‘parceria’, que acabam por rejeitar. O impiedoso grupo mexicano vai retaliar com o rapto de Ophelia, obrigando os dois amigos a pagar um resgate.
Ben e Chon não vão, no entanto, esquecer-se da vingança.

Ficha técnica
Realização: Oliver Stone
Elenco: Benicio del Toro,
Aaron Johnson, Taylor Kitsch,
John Travolta, Blake Lively,
Emile Hirsch.
Foto: cinema.sapo.pt
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MAIS GAMES

Solta as

5

que há em ti

Para sensibilizar os jovens estudantes a conhecer melhor todo o leque de carreiras profissionais que a Administração e a
Gestão Hotelaria oferecem, o Laureate Hospitality Education lançou o concurso online “You are 5 stars”. Acessível a partir
do endereço www.youare5stars.com e com atualizações na página www.facebook.com/uare5stars, o concurso tem escala internacional e convida todos os interessados com idades compreendidas entre os 15 e os 30 anos a participar. Quem
sabe se a tua vocação começa aqui...
Texto: Bruna Pereira
Embora a época seja de crise, uma coisa é certa: as pessoas vão continuar a
querer ter férias para descansar do ano de trabalho e relaxar sem stresses de
todo o tipo. Podem efetivamente viajar menos, mas vão continuar a fazê-lo. O
World Travel and Tourism Council refere, por exemplo, que durante os próximos 10 anos, o segmento de viagens e turismo vai crescer a um ritmo anual de
4%. Os grandes grupos hoteleiros têm, por isso, em marcha ambiciosos planos
de construção de novos hotéis, hotéis esses que vão precisar de mais pessoas
qualificadas a trabalhar lá dentro – o que faz da indústria hoteleira uma das
poucas áreas com ótimas perspetivas de emprego nos próximos tempos.
Para te inteirares de toda as 'profissões hoteleiras' que podes vir a exercer, está
em marcha, desde o dia 3 de setembro, o “You are 5 stars”. Com formato de
jogo online, este concurso interativo permite aos participantes criar um hotel virtual e dá-lo a conhecer a todos os amigos e seguidores, durante oito
semanas inesquecíveis em que poderás perceber a importância da formação
profissional específica para cada uma das áreas desta indústria em franco crescimento.

O meu hotel é melhor do que o teu!
No “You are 5 stars” os hotéis podem adotar o design que bem entenderes,
uma temática específica e um logótipo também personalizado ao teu gosto.
Uma vez criado o hotel e respetivo plano de negócios, os participantes colocam à prova os seus conhecimentos de Administração Hoteleira e a sua destreza em promover da melhor forma o seu novo hotel, convidando a amigos e
familiares a visitar e a registarem-se virtualmente no estabelecimento hoteleiro. E depois? Depois, os seis jogadores com mais 'check-ins' no seu hotel serão
selecionados e entrevistados por um painel de jurados composto por profissionais de renome da indústria hoteleira – aqui a perspicácia convém estar na
ponta da língua, pois o júri vai querer saber mais sobre o design escolhido; a
estratégia do negócio; os mecanismos de divulgação e até os conhecimentos
gerais adquiridos sobre hotelaria durante a participação no concurso.
O vencedor virtual vai ter direito a usufruir duma verdadeira experiência hoteleira – desta vez real – acomodado num hotel de 5 estrelas localizado num dos
países onde o grupo Laureate Hospitality Education administra ensino universitário na área da hotelaria (Suíça, Austrália, China, Espanha e EUA) e onde vai
poder assistir in loco à manutenção diária dum espaço com esta dimensão,
luxo e requinte. Os cinco hotéis classificados em 2º lugar contam com recompensas em forma de iPads. Por fim, os 60 hotéis com mais check-ins no seu
segmento, recebem um fantástico (e muito útil) trolley de viagem.
Recorde-se que integram o Laureate Hospitality Education várias instituições
de formação superior especializadas em Gestão e Administração Hoteleira,
Turismo, Eventos, Desporto e Entretenimento, como sendo o Glion Institute
of Higher Education, Les Roches International School of Hotel Management
e Les Roches-Gruyère University of Applied Sciences na Suíça; Les Roches International School of Hotel Management em Espanha; Les Roches Jin Jiang
International Hotel Management College na China; Kendall College nos EUA;
e Blue Mountains International Hotel Management School na Austrália. Sabe
mais em www.laureatehospitality.com e, quem sabe, não te tornas também tu
num Gestor Hoteleiro de sucesso!
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TARABYTES

tem um rato
Calma, não estamos a falar dos ratos que circulam em locais menos cuidados do espaço público. Esses até podem ter muitas vidas, desde que não se aproximem. Mas e os ratos de computador? Quando nasceram? Como
eram? Quem se lembrou de lhes chamar ratos? E será que, com toda a tecnologia 'touch', estamos perto de
fazer deles os novos defuntos da informática?
Não são poucas as inovações tecnológicas que foram sendo substituídas por outras ainda mais inovadoras. E
assim as foste matando, umas atrás das outras. Por exemplo, quem raio é que pode querer um walkman quando
dispõe de um discman? Mas afinal, quem é que quer um discman quando pode ter um mp3?
E o Ipod não será ainda melhor? Num mundo como o da Informática, os avanços do estilo matrioshka (as famosas
bonequinhas russas que cabiam sempre umas dentro das outras) são mais do que comuns. Será o rato, que em 2012 faz
30 anos, o próximo alvo a abater?
Texto: João Diogo Correia

Um senhor chamado

Douglas

Das caixas de madeira
ao controlo gestual
Ficou o nome, mudaram outras coisas. Ora vê
como e por que motivo o rato foi ficando mais
parecido com o que tens em casa:
O primeiro era em
madeira. Uma caixa, relativamente
grande para o que
hoje conhecemos,
com dois discos
Foto: www.tipografos.net
por baixo, que
movimentavas para fazer mexer o cursor. Num
dos cantos ficava o botão do clique.

Para além do rato tradicional, já se testava a
tecnologia trackball – em vez de mexer o rato
num tapete, os utilizadores
dispunham de uma esfera na
parte superior do aparelho,
onde se movia o cursor do
ecrã. Assim, o rato permanecia sempre imóvel.
Foto: hothardware.com

Pela primeira vez em 1996, através da Microsoft,
aparece a roda no meio dos botões do rato.
Permite-te fazer scroll, em vez de andares a clicar
para cima e para baixo.
Surgiram depois tecnologias que tornam possível
movimentar um texto
não só na vertical, como
também na horizontal.

Foto: queinvencao.blogspot.com

Foto: www.tipografos.net

Na verdade, é o maior elogio que se tem feito ao
inventor do rato, um investigador norte-americano chamado Douglas Engelbart – é que, em três
décadas de existência, o aparelho não sofreu grandes alterações, o que só prova a eficiência e qualidade do protótipo.
Foi Douglas Engelbart que, juntamente com 17 colegas do Instituto de Pesquisa de Stanford, fez uma
apresentação pública em 1968, onde mostrou ao
mundo o seu “X-Y Position Indicator for a Display
System”, que podemos traduzir para “Indicador
X-Y de Posição para um Sistema de Visualização”, o
que é bem mais teatral do que dizer simplesmente
rato.
Há quem garanta que o nome, o segundo, não
o original, vem do facto de o aparelho ter semelhanças com o pequeno roedor, especialmente na
parte do fio que sai do corpo, parecido com uma
cauda. No entanto, tudo não parece passar de um
mito e Engelbart tem sido citado a admitir que não
há um motivo concreto para a escolha do nome,
que foi ficando e nunca se alterou.

Nos princípios da
década de 70, Bill
English, que já tinha
fabricado o original
de Engelbart, criou
um rato com uma
bola no seu interior,
Foto: www.dansdata.com
substituindo assim as
‘rodinhas’ do protótipo. Muito usado durante as
décadas de 80 e 90, acabou por revelar algumas
desvantagens, como o facto de ser demasiado
sensível à superfície. A poeira e outras impurezas
que se acumulavam dentro do rato distorciam o
movimento do cursor.
Ratos óticos foram a solução para o problema da
bolinha. Surgiram ainda na década de 80, mas só
se popularizaram mais tarde – emitem uma luz,
cujas mudanças são processadas por sensores,
indicando que o rato está a ser movido.

Praticamente com a
mesma eficácia do rato
ótico, mas com algumas
vantagens em termos de
precisão, surgiu o rato
laser, já no arranque do
novo século. Mais tarde, os
ratos sem fios tornaram-se
comuns.

Foto: dicapc.com.br

Tal como nos videojogos,
os novos interfaces podem
impulsionar a morte do rato
– controlo através de gestos
e movimento, ecrãs táteis e
sistemas de reconhecimento
facial já não são propriamente novidades.
Foto: www.megasabido.com

O 'roubo' na catedral
É uma das histórias mais famosas da indústria dos computadores. Depois da invenção de Engelbart,
a Xerox preparava-se para lançar o primeiro rato no mercado. As principais funções, tal como ainda
hoje, eram: o movimento, o clique, o chamado drag and drop, ou seja, arrastar e largar, e o duplo clique. Ao longo da história do aparelho, o número de botões para o fazer foi alternando, mas a Xerox
tinha este modelo inicial pensado para ter três botões.
No entanto, Steve Jobs, na sua incontornável capacidade de antecipar a vontade dos utilizadores e
como fundador da Apple, 'roubou' a ideia, numa célebre visita às instalações dum centro de pesquisa da Xerox. Mas fez uma pequena alteração: em vez de três botões, lançou o produto com apenas
um, tornando-o mais barato, mais leve e mais fácil para os novos utilizadores. Foi em 1982, há 30
anos atrás.
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EM FORMA

Há ‘derby’ na lancheira
Certamente já ouviste a famosa
expressão “treinador de bancada”,
quando algum fã de futebol se põe
a sugerir táticas em frente ao televisor. A Mais Educativa propõe-te
o mesmo, mas com uma diferença:
em vez de atletas ricos e famosos,
queremos que escolhas alimentos
ricos em vitaminas e nutrientes
essenciais ao teu bem-estar. Duas
equipas a disputar um lugar na lancheira.
Texto: João Diogo Correia

Estar em forma não é só ver o resultado de horas de ginásio refletido nuns abdominais definidos ou num tronco tonificado. É também, e principalmente,
ter uma alimentação boa ao ponto de melhorar a tua vida pessoal e (adivinha
só) o teu desempenho na escola. E, naqueles dias que parecem intermináveis
– quando começas as aulas por volta das 8h da manhã e só acabas quando o
sol já se foi deitar –, comer bem e várias vezes ao longo do dia torna-se ainda
mais importante.
A questão aqui é: o que comer? Se o almoço está por conta da cantina lá da
escola, as outras refeições – lanches da manhã e da tarde – ficam ao teu critério.
É por isso que te desafiamos a colocar duas equipas frente a frente. 11 ‘jogadores’
em cada uma delas a competir neste campeonato da gastronomia. De um lado,
os titulares muitas vezes escolhidos pelos mais jovens, que não são proibidos,
mas que devem ser controlados para que a obesidade deixe de ser um dos mais
graves problemas de saúde na adolescência. Do outro, os 11 que te podem ajudar a ter uma vida mais saudável e duradoura.

Treinador
nas horas mortas

Isto de escolheres as refeições com base na gula
não vai fazer de ti nenhum José Mourinho dos
lanches nos intervalos. Faz uma autoavaliação
e pensa quantas vezes já incluíste algum destes
11 titulares (e algumas opções para suplentes) na
tua lancheira: pão com chouriço ou com presunto;
bebidas com gás; bebidas energéticas; café; bolas
de Berlim ou bolos de arroz; rissóis ou croquetes;
tabletes ou embalagens de chocolate; batatas
fritas ou tiras de milho; gomas; folhados e snack’s
com recheio e derivados.
E agora pensa: a quem é que o teu organismo
dava a vitória se a equipa adversária fosse a que
te apresentamos?

Guarda-redes

Citrinos. Defendem tudo. Laranjas ou tangerinas
(podes escolher o teu titular) são do melhor que
há, já que mantêm bons níveis de vitamina C, que
te protegem de gripes, constipações, pneumonias, bronquites e inflamações. Nesta baliza, não
passa nada.

Defesas

Pão e croissant formam a dupla de centrais.
Discretos, mas muito importantes, são capitães de
equipa. Nunca te deves esquecer deles, já que têm
boa capacidade de relacionamento - podem ser
acompanhados por qualquer outro companheiro
de equipa. Tenta alternar entre um mais tradicional e outro mais... Integral.
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Defesas laterais

Queijo e fiambre. Não há melhor para servir de
complemento à dupla de centrais, que precisa da
companhia dos laterais para fazer sentido. Não
abuses nem num, nem noutro e, quando estiveres
cansado das suas prestações, coloca em campo a
compota que deixaste no banco de suplentes.

Médios

Leite, iogurte e sumo natural. Já ouviste dizer
que o meio-campo é a zona do terreno onde os jogos se decidem. Com estes três médios não é diferente: os líquidos vão dar-te o equilíbrio necessário para um dia-a-dia que se quer ativo. Excelentes
fontes de cálcio, no caso dos dois primeiros, ricos
em vitaminas e sais minerais, no caso do sumo ou
batido de fruta, evitam ainda a desidratação.

Médio centro
Barra de Cereais. É o médio mais completo da
equipa ou, na gíria futebolística, o box-to-box.
É fácil de transportar, vai para todo o lado e tem
fibras que nunca mais acabam. Feito com aveia,
dá o toque indispensável para uma alimentação
equilibrada.

vs
Avançado

Tomate. Talvez por o incluirmos na salada, é muitas vezes associado a verdura ou vegetal, mas o
tomate é um fruto. No entanto, ninguém nega a
importância de vegetais. Só que não estão talhados para este campeonato (aproveita-os ao almoço e ao jantar). Para os lanches, inclui o tomate nas
sandes, já que, com tanto fósforo e potássio, vai
tornar-se o apoio ideal ao ponta-de-lança.

Ponta-de-lança

Banana. É a mais eficaz. Rica em hidratos de carbono e potássio, é uma das frutas indicadas para
te dar força e manter os níveis de energia do teu
organismo no topo da forma.

Árbitro

Água. É aquele elemento neutro
na pirâmide dos alimentos. No
entanto, é absolutamente essencial (sem ele nem havia jogo) e
só está lá para ajudar a que tudo
decorra com normalidade. Com
um árbitro destes, esquece as
polémicas.

EM FORMA

As tuas costas
agradecem

São Cristóvão é representado com uma criança ou com o Mundo às costas… Mas tu não precisas de te redimir assim tanto
com uma mochila aos ombros capaz de te fazer andar como o
Corcunda de Notre Dame ou como uma formiga debaixo dum
naco de pão do tamanho duma noz. A Mais Educativa preparou uma série de dicas práticas, esperando que as mesmas
consigam tornar o teu regresso às aulas muito mais leve.
Texto: Bruna Pereira

Mais atenção, menos quilos de papel
Quantas vezes chegas à escola com os livros do dia seguinte? Ou com os
do dia anterior? E o dicionário que utilizaste no teste da segunda-feira e
se mantém no fundo da mochila a semana toda? O primeiro passo para
uma mochila mais leve é ver com muita atenção os horários, na véspera,
e preparar a mochila com o que realmente necessitas para o dia seguinte.

Um dossier com argolas pode ser o teu melhor amigo
Ninguém está a dizer que os cadernos estão fora de moda, nada disso! Os cadernos são muito cool… Mas também implicam carregar o mesmo peso e número
de páginas do primeiro ao último dia de aulas. Com um dossier, podes levar apenas as folhas que precisas, podendo a restante estrutura ficar em casa.

A maravilhosa ajuda dos trolleys
Cada vez mais úteis no dia-a-dia, os trolleys e as suas rodinhas milagrosas são presenças assíduas em muitos mais sítios do que supermercados, aeroportos e estações
de comboios. Se para os de Humanidades os dicionários são um habitué das aulas
de tradução e línguas (Francês, Inglês, Latim, Alemão, Língua Portuguesa….), para
os alunos de Artes as pastas A3 onde não faltam transferidores, compassos, réguas,
esquadros e máquinas calculadoras também já atingiram o estatuto de ‘clássicos’. Seja
qual for a tua área de estudos e a quantidade de material específico que requer, se
tiveres oportunidade de o transportar sobre rodas, a tua coluna agradece.

Dá uso ao teu cacifo… Se o tiveres
Se pertences ao grupo de alunos que, afortunadamente, possui um cacifo com direito
a chave na escola, não desperdices a oportunidade de deixar lá algum material, como
um guarda-chuva suplente ou a bola de futebol.

Cada macaco no seu galho
Não queremos que pareças uma árvore de natal com várias coisas penduradas em
cada mão, além duma mochila prestes a explodir em cima das costas. No entanto,
andar equipado com um aglomerado digno de campistas que inclui lancheiras, equipamento para Educação Física, livros e ainda a caixa de plasticina para o trabalho de
Artes Visuais também não é muito viável. Portanto, tentar colocar a comida numa lancheira e equipamento desportivo num saco à parte e carregar na mochila o material
escolar necessário parece o mais sensato.
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Texto: Bruna Perei

Se tens irmãos mais velhos, decerto já reparaste que, embora a vossa idade não seja muito diferente, alguns dos manuais escolares sim. O porquê
é-nos explicado pela Porto Editora, nome bem conhecido no mercado
da edição de livros escolares: “Os manuais escolares são escolhidos pelos professores, após certificação científica por parte do Ministério da
Educação e Ciência. Os manuais que não obtenham essa certificação
nem sequer chegam a avaliação por parte dos professores. A avaliação
e adoção dos manuais decorre entre maio e junho”. Paulo Gonçalves, do
Gabinete de Comunicação da Porto Editora, dá igualmente conta de que
“há um calendário de adoção dos manuais escolares que define quais
os anos de escolaridade para os quais devem ser adotados novos livros” e que, por exemplo, entre maio e junho passados foram escolhidos
novos livros para todas as disciplinas do 7º ano (exceto a disciplina de Língua Portuguesa), para a disciplina de Língua Portuguesa do 8º ano e para
a disciplina de Matemática do 9º ano de escolaridade. Se o ano escolar
que frequentas é um destes mencionados, fica então a saber que “a adoção dos manuais tem um período de vigência que se encontra definido
pelo Ministério da Educação e Ciência e que é de seis anos”, informa
ainda Isabel Lopes, da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros
(APEL), também entrevistada pela Mais Educativa.
Por seu turno, Marco Silva, Assessor de Imprensa do Ministério de Educação e Ciência (MEC), acrescenta que, através da Direção-Geral da Educação, é publicada todos os anos uma circular a distribuir por todas as escolas e por todas as entidades e autoridades educativas envolvidas com o
assunto “Adoção de Manuais Escolares para o Ano Letivo de 2012/2013”.
O documento estabelece os manuais escolares das áreas curriculares
disciplinares/disciplinas e anos de escolaridade que foram objeto de
adoção em 2012, com efeitos no ano letivo de 2012/2013, bem como
as orientações, os procedimentos e os prazos a respeitar no processo
de apreciação, seleção, adoção e registo de manuais escolares”, refere o porta-voz do MEC, acrescentando que o registo da adoção de manuais escolares é feito pelas diversas escolas, estando depois disponível
na “Base de Dados de Manuais Escolares” na página eletrónica da DGE
(www.dge.mec.pt) para consulta por pais, Encarregados de Educação e
público em geral.
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livros
Matemática, Ciências, Inglês, Filosofia...
Quem escreve sobre isto tudo?

Para que tu estudes com o máximo de rigor possível, há quem pesquise muito e se dedique a escrever os livros que te acompanham nas aulas, como
explica Paulo Gonçalves, sublinhando que “a área da edição escolar é a mais
exigente de todo o setor editorial”. Para que se tenha uma ideia, continua
o representante da Porto Editora, “um livro escolar demora entre 12 a 18
meses a ser desenvolvido. Os autores dos manuais são, invariavelmente,
pessoas com um inquestionável currículo académico e científico na respetiva área do saber – professores e investigadores. A apoiá-los na editora
estão dezenas de profissionais, desde editores a coordenadores editoriais,
revisores científicos e pedagógicos, ilustradores, designers, etc.”
Por seu turno, Marco Silva acrescenta ainda que o Ministério promove a avaliação e certificação dos manuais escolares, através de Comissões de Avaliação ou pelas equipas científico-pedagógicas das Entidades Acreditadas
para a avaliação e certificação de manuais escolares. E estamos a falar de que
pessoas? Estas equipas são constituídas para o efeito e integram “especialistas de reconhecida competência, docentes e investigadores do Ensino
Superior, docentes em exercício, membros de sociedades ou associações
científicas e pedagógicas e, sempre que se justifique, outros peritos de reconhecida competência”.
Até ao resultado final que aparece na vitrina da livraria, hipermercado ou
secretária do teu quarto, a produção de manuais escolares, nas suas diversas fases, respeita princípios orientadores tais como “liberdade e autonomia científica e pedagógica”; “liberdade de mercado e de concorrência
na produção, edição e distribuição de manuais escolares”; e “qualidade
científico-pedagógica e sua conformidade com os objetivos e conteúdos
do currículo nacional e dos programas e orientações curriculares”, entre
outros.

DÁ QUE FALAR
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Livros de História com ‘Egipto’ ou ‘Egito’?
A aplicação do Acordo Ortográfico aos manuais escolares, segundo Resolução do Conselho de Ministros publicada no Diário da República, começou a
ser aplicada ao sistema educativo no ano letivo de 2011/2012, “bem como
aos respetivos manuais escolares a adotar para esse ano letivo e seguintes”.
Marco Silva refere ainda que “foi oportunamente acordado entre o MEC
e a Comissão do Livro Escolar da APEL um Calendário para a Aplicação
do Acordo Ortográfico aos Manuais Escolares”. Tal calendário estabelece
as áreas disciplinares e anos de escolaridade cujos manuais escolares “irão
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A Mais Educativa perguntou à Porto Editora quando é que um manual deixa
de ‘servir’ ou fica ‘desatualizado’ e Paulo Gonçalves prontamente respondeu
que “os manuais escolares são desenvolvidos de acordo com os programas
curriculares definidos pelo Ministério da Educação e Ciência – é, aliás, obrigatório. Ou seja, quando o MEC decide fazer reformas curriculares ou programáticas, os editores e os autores de manuais veem-se obrigados a desenvolver novos projetos de acordo com aquilo que foi definido oficialmente”.
Ao mesmo tempo, “as equipas editoriais, que são constituídas por especialistas nas respetivas matérias disciplinares e áreas de conhecimento,
acompanham toda a evolução que se verifica nas várias áreas do saber,
preocupando-se por refletir, com o indispensável enquadramento científico e pedagógico, essa evolução nos livros escolares”.
Mas se os conteúdos programáticos de História poderão evoluir à medida
que o próprio mundo “pula e avança” (como escreveu Gedeão), será que os livros de Matemática com a matéria do Teorema de Pitágoras, aparentemente
mais estanque no tempo, precisa de sofrer também frequentes atualizações?
Marco Silva esclarece que, prevenindo a eventual desatualização de determinados conteúdos programáticos dos currículos em vigor, “nos casos em
que o conhecimento científico evolua de forma célere ou o conteúdo dos
programas se revele desfasado relativamente ao conhecimento científico
generalizadamente aceite, pode o prazo de vigência para o manual escolar da disciplina afetada ser fixado em período mais curto ou ser determinada a revisão do programa, mediante despacho do Ministro da Educação
e Ciência”.

implementar, progressivamente, o Acordo Ortográfico, num período
que se iniciou no ano letivo de 2011/2012 para terminar no ano letivo de
2014/2015”, face à impossibilidade da mesma aplicação ser implementada, no início do ano letivo de 2011/2012, “simultaneamente em todos os
manuais escolares de todas as áreas disciplinares/disciplinas e anos de
escolaridade, ciclos e níveis de ensino do Sistema Educativo Português”.
Além disso, e para minimizar os desperdícios de livros já autorizados e impressos, relativamente ao Calendário para a Aplicação do Acordo Ortográfico aos Manuais Escolares, “foi acordado entre o MEC e a Comissão do Livro
Escolar da APEL que os editores possam aproveitar os stocks existentes
com a antiga grafia no ano de entrada em vigor da nova grafia para os
manuais escolares dos respetivos anos e disciplinas, assim se combatendo
o desperdício de recursos já publicados”.

Regresso às aulas low-c
o

Adeus, livro de Geografia
com o mapa-mundo na capa!
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PROFISSÃO DO MÊS

Psicologia na linha da frente

Foi desde cedo que Sofia Soares Pereira se começou a interessar pela Psicologia, área em que ainda hoje trabalha - e com muito gosto.
Atendendo a que a Organização Mundial de Saúde prevê que a depressão seja a principal doença do século, “não é difícil imaginar
que quem devia estar na linha da frente deste enorme problema psicossocial seriam psicólogos e psiquiatras”, alerta esta profissional.
Texto: Bruna Pereira
Fotos: Sofia Soares Pereira
bém o veículo que nos conduz a um melhor auto-conhecimento.

Atualmente que tarefas fazem parte do
seu dia-a-dia como psicóloga?

Desde há alguns anos estou dedicada à Psicoterapia, à avaliação psicológica e à orientação escolar
e profissional de alunos. Em Psicoterapia acompanho pacientes que procuram este tipo de tratamento em casos de ansiedade, fobias, pânico,
depressão, entre outras perturbações do foro psíquico; ou pacientes que procuram a Psicoterapia
para se conhecerem melhor, para lidarem melhor
com algumas situações, para se compreenderem
e para melhorarem o seu relacionamento com os
outros. Há vários motivos pelos quais as pessoas
procuram Psicoterapia, embora não seja, na maioria das vezes, uma decisão fácil de tomar.
Na avaliação psicológica dou resposta a casos de
pessoas que precisam fazer uma avaliação deste
género por questões judiciais, por questões de reforma antecipada, entre outros motivos.
Na orientação escolar e profissional, acompanho
alunos em fases decisivas dos seus percursos académicos como o 9º e o 12º anos quando se deparam com a área que vão seguir em termos académicos e/ou profissionais.

Quando é que percebeu que queria ser
psicóloga?

No meu caso, desde cedo comecei a interessar-me pela Psicologia. Na minha adolescência manifestava alguma curiosidade sobre assuntos relacionados com a natureza mental do ser humano.
Indagava-me sobre quais as motivações que estariam por trás de determinados comportamentos
e de determinados pensamentos. Na altura, pouco sabia sobre a função do psicólogo, mas o que
sabia foi quanto bastou para afirmar “Vou ser psicóloga”. Com a decisão tomada, comecei a investir em literatura relacionada com estes assuntos.
Lembro-me de ler Freud e de ficar com a sensação
de que não tinha percebido nada.

Qual a sua formação?

Licenciei-me em Psicologia (5 anos) na Universidade Lusófona e iniciei pouco tempo depois a
minha prática clínica. Foi com a prática de consultório que percebi que a Licenciatura foi apenas
uma base, desde então, a formação contínua tem
sido de extrema importância. Neste momento,
encontro-me a concluir um Doutoramento (6
anos) na área Clínica e da Saúde, na Universidade de Salamanca, e ainda estou em formação em
psicoterapia psicanalítica (4 anos) na Associação
Portuguesa de Psicoterapia Psicanalítica (APPSI).
Quando o trabalho desenvolvido pelo psicólogo
segue esta orientação, o percurso académico acaba por ser longo devido à natureza do processo
psicoterapêutico. Temos, acima de tudo, uma
grande responsabilidade em ‘mãos’. A pessoa
que nos procura apresenta-se muitas vezes num
estado de sofrimento mental que condiciona em
muito a sua vida. Muitas vezes, não percebe o que
se está a passar com ela e precisa de aliviar e tratar
a sua dor. Mas não é só do tratamento da doença
mental que nos ocupamos. A psicoterapia é tam-
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No seu trabalho, e que a faz sorrir todos
os dias?

Tenho a grande sorte de trabalhar numa área de
que gosto muito e isso faz toda a diferença no
meu dia-a-dia. Em contexto psicoterapêutico,
aprecio sobretudo a mudança, a evolução e o
crescimento das pessoas. É uma profissão muito
gratificante e bastante rica em aprendizagem.

E o que menos gosta... Ou não gosta tanto?

Da posição que a Psicologia ocupa em Portugal,
do desconhecimento sobre a área, da falta de respostas ao nível da Saúde Mental e do descrédito e
desrespeito pelo sofrimento da pessoa que adoece. Com alguma sorte, o paciente procura esta especialidade como das últimas alternativas (se não
a última) a ser ponderada. Existe uma tendência
muito forte para esquecermos que temos um corpo e uma mente que comunicam sem barreiras e
que por vezes o adoecer do corpo pode estar associado ao adoecer da mente. Há muitas doenças
que são do foro psicossomático e por isso devem
ter o tratamento adequado. Assim, a psicologia
devia ser considerada um cuidado básico de saúde e estar mais acessível à população em geral.

Que mensagem deixa aos alunos que
pensam enveredar por uma carreira
ligada à Psicologia e estão com medo
das saídas profissionais?

A Psicologia como profissão acaba por ser um
mundo de opções dada a sua aplicabilidade.
Atualmente, existem várias especializações em
Psicologia, o que faz com que, mediante essas
especializações, o psicólogo possa trabalhar em
autarquias, hospitais, centros de saúde, escolas,
empresas, tribunais, prisões, instituições, forças
de segurança, etc.

É preciso pensar sobre o que motiva o aluno nesta
área; pensar sobre as suas capacidades e dificuldades em lidar com situações que fazem parte da
área. A formação contínua torna-se um requisito
fundamental, principalmente quando se trata de
acompanhamento psicoterapêutico. Aqui, a licenciatura por si só, não nos torna psicólogos e muito
menos ‘mestres’ em Psicologia aos 23 anos.

Mesmo em tempos de crise, precisamos
de mais psicólogos em Portugal?

Os psicólogos fazem cada vez mais falta e não me
parece que tenhamos excesso de psicólogos se
proporcionalmente considerarmos o estado da
Saúde Mental em Portugal. O que falta é colocá-los a exercer as suas funções. Portugal é dos países com maior taxa de doença mental da Europa.
A Organização Mundial de Saúde prevê que a
depressão seja a principal doença do século. Não
é difícil imaginar que quem devia estar na linha
da frente deste enorme problema psicossocial
seriam psicólogos e psiquiatras. Ambas as especialidades são por excelência destinadas a tratar
este tipo de doenças. Por isso, os receios que existem atualmente prendem-se mais com o mercado
de trabalho em si e com a situação económico-politica do país. Os alunos que equacionam esta
área, ou qualquer outra, devem fazer um balanço
consciente entre o que os motiva nesta área e as
dificuldades gerais do mercado de trabalho. Ainda assim, as dificuldades não se devem constituir
como impeditivos do aluno seguir aquilo que
gosta. Seremos cada vez melhores naquilo que
fazemos, se o fizermos com gosto.

Onde trabalha Sofia Pereira?

Psicologia Clínica e da Saúde & Psicoterapia
Avenida Elias Garcia, 48, 6º andar
1000-149 Lisboa
Horário: 3ª e 5ª (8h-21h)
Contacto: 92 414 72 42
Companhia da Saúde
Avenida Miguel Torga, 29 A
1070 - 183 Lisboa
Horário: 4ª e 6ª (12h - 19h30)
Contacto: 21 382 84 40 ou 91 346 10 95
Site: www.sofiasoarespereira.com
E-mail: geral@sofiasoarespereira.com
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MÁQUINA DO TEMPO

À boleia até a História
te sabe melhor

Estar no Secundário e ter tempo para aproveitar o verão faz-te imediatamente ansiar por um momento que vai mudar a tua vida:
tirar a carta de condução e poder, finalmente, deixar de andar à pendura. Ter carro é confortável, seguro (se te souberes controlar),
exige pouco esforço e permite-te poupar tempo (não penses agora na ponte 25 de Abril em dias de engarrafamento). No mês em
que se comemora o Dia Europeu sem Carros, lembramos-te como nasceram os primeiros exemplares e a fantástica boleia que te
deram até aqui.
Texto: João Diogo Correia

Foto: www.autowallpaper.de

Foto: tsminteractive.com

Se hoje em dia ter um carro, ou dois ou três por família, é coisa banal, como
deves imaginar, houve o tempo em que tudo era diferente. Quando nasceu,
o automóvel era uma brincadeira de gente rica, um luxo a que a classe trabalhadora não estava habilitada. No entanto, em poucas décadas, cresceu de
tal forma que os acontecimentos quase se sobrepõem. Muitos trabalhadores
da indústria passaram sérias dificuldades para satisfazer as exigências do
mercado. Para arrumar as coisas na cabeça, há alguns acontecimentos que
não deves esquecer.

Nunca ouviste falar em Revolução Industrial?
Não tem propriamente uma data: começou no século XVIII e foi continuando, geralmente com avanços, mas também com alguns recuos, a ritmos diferentes consoante os países, pelo século XIX. Os avanços técnicos são a face
mais visível desta revolução, que foi deixando a agricultura e a manufatura
para trás, dando lugar à maquinofatura e ao segundo setor, precisamente o
das atividades como a indústria, a construção civil, as obras públicas ou o
fornecimento de gás, água e eletricidade. Sem a Revolução Industrial, sem
todas as máquinas e descobertas que ela trouxe e sem todas as mudanças
que provocou na economia, nas sociedades e na própria mentalidade das
pessoas o automóvel não teria sido possível. Ela é muitas vezes dividida em
duas: primeiro, a nascida em Inglaterra, impulsionadora de tudo o resto, é a
revolução do carvão, do ferro, da máquina a vapor. A segunda, já em pleno
século XIX, é a revolução do aço, do petróleo, do motor de explosão ou de
combustão interna. É aqui que entra Karl Benz, considerado o primeiro homem a construir um veículo automóvel.

Foto: noticias.coches.com

“No meu tempo isto não era assim”
Não é preciso perder muito tempo a jogar ao “Descobre as Diferenças” para
distinguires o primeiro automóvel de Karl Benz, construído em 1886, de um
modelo atual. O Benz Patent-Motorwagen tinha apenas três rodas, um cilindro e um cabo a fazer as vezes de um volante. O motor ficava na parte traseira. Era o início do nosso amor pelo automóvel. Era a infinita sensação de liberdade que nascia. Mesmo que para ti seja estranho pensar em sensação de
liberdade a 13 quilómetros por hora – é verdade, o Benz Patent-Motorwagen
não dava mais do que isso, o que não sendo uma velocidade propriamente
estonteante, deu para fazer uma viagem que ficou na história da indústria.

Karl Benz

Benz Patent-Mot
orwagen

Foto: historica.com.br

Foto: historica.com.br
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Bertha Benz, mulher do criador da máquina, vendo o falhanço comercial em
que se podia tornar a invenção do marido, decidiu percorrer mais de 100
quilómetros no Benz Patent-Motorwagen, desde Mannheim, cidade de onde
eram originários, até Pforzheim.
A prova de que o automóvel conseguia fazer viagens longas foi fundamental
para o sucesso do mesmo e a aventura de Bertha Benz ainda hoje é recordada na Alemanha, com um desfile de automóveis antigos, a cada dois anos, na
Bertha Benz Memorial Route.

MÁQUINA DO TEMPO
Produzir mais, mais e mais

Ford Model T

Associados a outro famoso modelo automóvel estão dois homens
que, mais do que a indústria, revolucionaram
os próprios métodos
de trabalho. Frederick
Taylor e Henry Ford são
nomes que várias vezes
te aparecem à frente,
nem que seja em forma
de conceito: o 'taylorismo' e o 'fordismo' que
popularizaram.
Foto: automotive-todays.blogspot.com
Vamos por partes: Taylor imaginou um sistema de produção baseado na racionalização do trabalho, ou seja, um sistema em que o operário se associa à máquina e vai fazendo o seu trabalho de forma quase automática. As tarefas são 'standardizadas'
e o tempo também – quanto mais rápido, melhor. Produzir em série. Só assim
seria possível produzir mais.
Henry Ford foi o melhor discípulo que Taylor podia pedir. Depois de ter criado o seu Quadriciclo – feito com quatro pneus de bicicleta – Ford lançou-se
na construção do seu primeiro automóvel. Em 1908, apresentou o Ford Model T e passado pouco tempo as suas fábricas já produziam carros em massa.
Em 1913, a Ford aumentava as vendas para mais de 180 mil exemplares.
À medida que se produzia mais, o preço do carro ia descendo, o que permitia
que pessoas de estratos sociais mais baixos pudessem também comprá-lo.
Era um ciclo vicioso que Henry Ford não se cansava de incentivar – começou
a pagar aos trabalhadores um salário alto para a época (cinco dólares por dia,
o que hoje anda perto dos quatro euros) e a reembolsar parte do dinheiro
dos compradores do Modelo T pelas vendas superiores ao esperado.
Não é demais dizê-lo: o modelo de Ford (o 'fordismo' e não o Modelo T) foi
também uma revolução, na forma de trabalhar o fabrico de produtos em série e de pensar o consumo de massas.

Espreita o frente-a-frente e dá-nos o teu voto.
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Volkswagen Carocha

É, desde 1972, recordista de
vendas em todo o mundo.
Conseguiu uma popularidad
e tal que, mesmo tendo sido
preconizado por
Hitler, conquistou o movime
nto hippie nos EUA, na década
de 60.
O facto de ser barato, de con
sumo moderado e versátil serv
iu
para se adaptar às necessidades das famílias
.
O design marcou a diferença:
faróis colocados nos guardalamas da frente
e porta-bagagens com um dec
live a toda a extensão do carr
o são imagens
de marca.
As alcunhas que recebeu prov
am a empatia que sempre exis
tiu entre as
pessoas e o carro.
Ainda hoje, é objeto de culto
e um dos clássicos mais procura
dos pelos
colecionadores.

Quem é o melhor do mundo?
Não, não estamos
a falar de Cristiano
Volkswagen Carocha
Ronaldo e Lionel
Messi. A discussão
é para tentar perceber qual o carro
mais influente do
século XX, que foi,
no fundo, o período em que o automóvel cresceu e se
tornou popular. O
Modelo T de Henry
Ford tem sido várias vezes consiFoto: classics-aroundworld.blogspot.com
derado como tal,
não só pela forma
inovadora como foi pensado e produzido, como por ter vendido mais de 15
milhões de unidades em 19 anos. Foi recorde mundial, até que em 1972 o
igualmente famoso Volkswagen ‘Carocha’ ultrapassou a marca.
O Carocha surgiu como um capricho do chefe da Alemanha nazi, Adolf Hitler. Como qualquer ditador que se preze, Hitler era populista e queria, por
isso, construir um ‘carro do povo’, à imagem do que Ford tinha conseguido
nos EUA. Um carro acessível aos trabalhadores e feito por eles. Assim nasceu
a Volkswagen (que aliás deve ser pronunciada ‘folks’, que significa pessoas
ou povo) e o seu primeiro carro, que em Portugal é conhecido por Carocha
(podíamos falar do Beetle em inglês ou do Fusca no Brasil). Os desejos de
Hitler foram consumados e em 1936 lá andava o Führer a desfilar a bordo
de um novo modelo. No entanto, o Volkswagen Type 1 não ficou demasiado
associado à imagem do ditador, já que foi a partir do fim da Segunda Guerra
Mundial que conheceu o período de maior expansão e popularidade, que o
levou a receber as carinhosas alcunhas pelas quais hoje o conhecemos.

E nem tudo a guerra levou
Como podes imaginar, a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 até
1945, representou um período de enorme destruição e de quebra nas economias dos países envolvidos. E foi no negócio dos carros que alguns países foram buscar fôlego para se reerguer. A FIAT em Itália, a Volkswagen na
Alemanha, a Morris em Inglaterra ou a Citroën, a Peugeot e a Renault em
França são só alguns exemplos de como a indústria automóvel foi um fator
de desenvolvimento económico no pós-guerra. A principal preocupação era
construir carros simples, pequenos, autónomos e fáceis de usar, para que a
classe média que começava a nascer pudesse usufruir deles. Para além do
Carocha, também o Citroën 2CV, o Renault 4, o Fiat 600, tal como o 500, ou o
Morris Minor foram feitos a pensar nessa ascensão.
Nos EUA a situação era ligeiramente diferente. O país saiu reforçado da Segunda Guerra e atravessava um período de crescimento económico, pelo
que os carros eram cada vez maiores e mais luxuosos. A classe média que ali
crescia tinha menos preocupações com a funcionalidade e mais com o estilo
e com os próprios acessórios. Os peculiares ‘rabo de peixe’, coloridos como a
vida na América, aparecem neste contexto. A eles ficam para sempre associados os não menos famosos Cadillac’s.

Rabo de Peixe
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Citroen 2CV
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Próxima inovação: o ambiente
Todos os anos, a 22 de setembro, os carros recolhem às respetivas garagens e os
passeios enchem-se de transeuntes sensibilizados com a causa – é necessário reduzir o tráfego nas cidades, para aumentar a qualidade de vida das pessoas e garantir a sustentabilidade dos recursos naturais. Há cidades que aderem de forma
mais clara e fecham mesmo algumas ruas ao trânsito. A ideia é que os cidadãos
optem por meios alternativos, como os transportes públicos ou até a bicicleta. É
o Dia Europeu sem Carros, uma iniciativa que nasceu em França, em 1998, e que
correu tão bem que a União Europeia decidiu alargá-la ao espaço europeu. Os
cidadãos responderam ao apelo e, desde 2002, as comemorações estendem-se à
Semana Europeia da Mobilidade.
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CONSULTÓRIO ESCOLAR

Back to work!
Chega novamente setembro, as férias passaram e o regresso às aulas está novamente no pensamento dos estudantes! Rever ou fazer novos amigos, encontrar novos e
conhecidos professores, promessas de que este ano é que
vou estudar… Tudo isto faz parte deste regresso às aulas!
Há sempre novidades! Novos colegas, novos professores,
nova escola, eventualmente, mas tu serás o mesmo! Ou
não! É aqui que entra a tua parte ativa no processo e podes ser sempre melhor!
Texto: Renato Paiva

No início do ano, entramos mais entusiasmados,
mais motivados para fazer mais e melhor! Eternas
promessas de que me vou organizar e estudar
como nunca, não deixar as coisas para a última,
ter os cadernos em dia… É bom começar bem,
mas é ainda melhor acabar bem! Nem sempre assim se processa e, com o passar do tempo, voltamos a cair em rotinas e velhos hábitos que prometemos a pés juntos que não repetiríamos! Pensa
nisso! É importante que consigas iniciar bem, para
te manteres bem e finalizares ainda melhor.
Se fores disciplinado, fizeres planificações realistas, fores cumpridor dos planos, traçares objetivos
a médio e curto prazo, será mais simples conseguires aguentar-te em alta durante todo o ano.
O estudo regular e atempado, para além de mais
eficiente, leva menos tempo e envolve menos esforço! Deixa-te de diretas, de longas maratonas de
estudo e do stress de quem se prepara mal! Faz
o teu trabalho de forma regular e com tempo suficiente para tirares as tuas dúvidas, esclareceres
sempre com o professor e passares um ano tran-

quilo!
Este ano temos mudanças a que convém estares
atento. Tens aí o novo Estatuto do Aluno que deves ter em conta. Aqui te apresento as principais
novidades: foram eliminadas as provas de recuperação – nicles, já eram! Passa a haver distinção
entre as faltas justificadas e injustificadas, assim
como passa a existir a possibilidade de ser marcada falta de presença a um aluno que chegue
atrasado ou que apresente falta de material, toma
cuidado! As suspensões podem ir de um a 10 dias!
A partir do 2º ciclo, o número de faltas não pode
exceder o dobro do número de tempos letivos
semanais por disciplina. Os teus pais ou Encarregados de Educação são avisados quando atingires
50% do limite das faltas, tem vergonha! É proibida
a captação de imagens ou sons dentro do recinto escolar, bem como a sua posterior divulgação,
cuidado com telelé! Está atento a estas novidades,
pois poderão ser condicionantes no teu percurso,
que se prevê de sucesso. E só depende de ti alcançares esse sucesso.

No estudo e na educação não há sorte. Há trabalho e preparação. Lembras-te de como te sentiste
quando regressaste o ano passado ao trabalho
depois das férias? Nos primeiros dias custa a arrancar. É normal, o que custa mais é ganhar ritmo!
Passar dos dias preguiçosos para a lufa-lufa de horários e atividades com hora marcada é complicado. Começar com o pé direito vai dar-te o impulso
e a motivação de que precisas para te aplicares
em força.
Já sabes que não consegue mais quem estuda
mais, mas quem estuda melhor. Assim como que
o sucesso motiva, por isso, mãos ao caminho para
começares da melhor forma. Não é só de livros
novos, cadernos limpos, canetas à maneira e uma
boa vestimenta que se faz um bom estudante. É
pela atitude que se tem! Nesta altura que entramos motivados para mais um recomeço de ano,
pensa em ti, no teu futuro! Em junho como queres
estar? Contente e motivado como hoje?
Só depende de ti!

Aquele abraço

Renato Paiva
Pub
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