


Um mundo de oportunidades

O Campus da Glion London proporciona aos estudantes um ambiente de ensino moderno aliado à tradição 
da educação da Glion Switzerland, numa envolvente verdadeiramente dinâmica e multicultural.

• Diploma in Hotel and Restaurant Operations (2 anos)
• Associate Degree in Hospitality Administration (2 anos)
• Bachelor Degree in Hospitality Management (3,5 anos) 
• Postgraduate Diplomas in Hospitality Management (2 anos) 

• Bachelor Degree in Event, Sport and Entertainment Management (3,5 anos)
• Postgraduate Diplomas in Event, Sport and Entertainment Manag ement (1,5 – 2 anos)

• MBA in International Hospitality & Service Industries Management (1 ano)
• Online MBA in International Hospitality & Service Industries Management (2,5 anos)
• Master of Science in International Hospitality Finance (1 ano)

Para mais informações contactar
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As férias de verão são, infelizmente, 
sinónimo de abandono para muitos 
animais de estimação. Para que nunca 
deixes de parte o teu fiel amigo, lê 
nesta edição tudo o que precisas 
de saber antes de decidires ter um 
bichinho lá em casa!

playlist

fora da caixa

Condições gerais dos passatempos da Mais Educativa 
1. a) O passatempo “Passatempo – O curso com uma perna às costas!” inicia a 1 de julho de 2014 e 
termina às 12:00h de 29 de agosto de 2014; b) O passatempo “Queres vir connosco para a Ilha dos 
Sons?” inicia a 12 de junho de 2014 e termina às 12:00h de 22 de agosto; c) A primeira fase do pas-
satempo “Passatempo - este é para o teu animal de estimação!” inicia a 7 de junho de 2014 e termina 
às 12:00h de 27 de agosto; d) O passatempo “Ganha um Cabaz cheio de prémios de verão!” inicia a 5 de 
julho de 2014 e termina às 12:00h de 28 de agosto de 2014. Qualquer participação fora desta data irá 

respostas recebidas, apenas serão consideradas válidas as que preencherem devidamente os campos 
solicitados no formulário de participação. |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 contempla-
dos todos os participantes que responderem acertadamente. | 7. A lista dos premiados será publicada 

que os participantes deverão facultar sempre os seus contactos corretos e atuais.  | 8. Todas as demais 
dúvidas e questões podem ser endereçadas para o e-mail passatempos@maiseducativa.com.  | 9. Só 
são permitidas participações de residentes em Portugal Continental.  | 10. A Mais Educativa reserva-se 
o direito de excluir participações que sejam consideradas fraudulentas ou ofensivas.

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

O curso com uma perna às 
costas! 

 Queres vir connosco para a 
Ilha dos Sons?

Este é para o teu animal 
de estimação!

Ganha um Cabaz cheio de prémios de 
verão!

Agora que saíste do Secundário, é provável que estejas à 
beira do Ensino Superior – e talvez à beira de um ataque de 
nervos. Não te preocupes, temos o livro ideal para ti! Até 
29 de agosto participa e ganha um dos 5 exemplares de 
“Faz o curso na maior” que temos para ti. 

Se és amante da música portuguesa e de reggae, este 
passatempo é a tua cara. Até dia 22 de agosto, diz-nos 
que objeto, música e companhia levarias para uma ilha 
deserta e porquê e ganha 5 passes de 3 dias!

Para celebrar o nosso tema de capa, juntámo-nos 
ao Mundo do Lucas e vamos oferecer-te 1 len-
ço para cadela e 1 laço para cão para o teu 
bichinho de estimação! Só tens de nos enviar 
uma foto que mostre que o teu é o amigo mais 
fiel até dia 27 de agosto.

Preparámos um presente muito especial para o/a fã que nos enviar a 
foto mais especial que mostre como a Mais Educativa está com ele/
ela este verão! Jogos, música, perfume, protetor, moda e tecnologia... 
Participa até dia 28 de agosto!
1 Jogo Mancala do Papagaio Sem Penas; 1 Perfume Custo Barcelona; 
1 Protetor Solar Anne MÖller; 1 Livro “É preciso amar devagar” 
da Raiz Editora; 1 Auscultadores Metronic; 1 CD Katy Perry; 1 Boné 
Choose Clothing

PVP: 9,90 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: Lua de papel PVP índividual: 40 euros  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: Staff for you
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Pedro Amaro, pedroamaro@youngdirectmedia.pt
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Eles querem é 
férias!

Espreita os bastidores da tua TV! 

TEXTO: Pedro Amaro Fernandes, Diretor de Conteúdos da Mais Educativa TV

Chapéus de palha, bóias, braçadeiras, bar-
batanas, toalhas de praia… Isto aqui na 
redação da Mais Educativa foi uma alegria! 
Tudo para gravar a promo de verão da TV 
que é a tua cara. Se ainda não a viste, o me-
lhor é “sacares” o teu smartphone do bolso e 

Tu foste de férias e era só o que faltava nós 

de verão, experiências radicais e muito muito 
mais é o que temos reservado para estes tem-
pos mais quentes em que os calções de banho 
e a chinela no pé deviam ser obrigatórios. 
Não podemos fazer dias inteiros de praia mas 
podemos ir lá dar um mergulho e espreitar o 
que se anda a passar, não podemos assentar 
arraiais na Ericeira, no Meco ou na Zambujeira 
do Mar mas podemos ir lá dar uma “espreitadela”, 
curtir umas músicas contigo e ainda fazer 
umas palhaçadas (daquelas dignas de registo). 
Tanto parlapier para quê? Para te dizer que 
podes (e deves!) continuar a acompanhar estas 
nossas férias à grande em tudo quanto é lado 
– no nosso canal no YouTube, no nosso site e 
na nossa página de Facebook!

Estivemos lá no primeiro, no segundo, 
no terceiro, no quarto e (vê lá tu) ainda 
fomos ao quinto dia desse mega festival 
que é o Rock in Rio Lisboa. Estivemos 
tête-à-tête com o DJ Ride, assistimos aos 

com a Lorde, dançámos ao som do Justin 
Timberlake, não sem antes arriscarmos 
o vibrato da Jessie J. Também pusemos 
a Andrea e a Liliana do Projecto Kaya a 
cantar só para nós e ainda demos um 
beijinho de boa sorte à Kika, antes de ela 
subir ao Palco Mundo. O quê? Ainda não 
viste nada disto? Andas pouco atento!

Wohohoh, wohohoh, wohohoh Rock in Riooooo!
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Estás à procura da melhor solução para o teu futuro? Queres uma formação práti-

lidade de estágios e infraestruturas  de topo para que este seja, para ti, o início de 
uma história de sucesso.

mas Informáticos, Turismo. Estas são algumas das áreas abrangidas pela oferta 

preparam para uma entrada de sucesso no mercado de trabalho.

Situada em Vila Nova de Gaia – zona muito desenvolvida em termos de indús-

aposta na qualidade das suas infraestruturas a nível de espaços físicos e de equi-
pamentos, recorrendo às novas tecnologias e ao mais moderno material infor-
mático, destacando-se uma rede de dados com inúmeras potencialidades de 
utilização, e à utilização de um computador em cada sala de aula, ligado em rede.
Por outro lado, a formação será ministrada e orientada por formadores ativos 
no mundo empresarial, conhecedores da realidade e do mercado de trabalho, 

conteúdos adequados às exigências do mercado. Existe ainda a possibilidade de 
estagiar em empresas, através de um protocolo com cerca de 150 entidades.

possibilita-te uma preparação exigente, orientada para a realidade empresarial 
e para o empreendedorismo, com o melhoramento das competências linguís-
ticas, formações práticas para responder a ofertas de emprego e atividades em 
contexto real, sempre acompanhando o que de mais atual existe no mercado em 
programas e equipamento.

com um maior investimento na preparação em línguas estrangeiras, a promoção 
de intercâmbios e estágios no estrangeiro, a preparação para o prosseguimento 
de estudos e a atualização de equipamentos e de tecnologias.

5 www.epinfante.pt
f /epinfante

de topo
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traz consigo mil e uma
 preocupações. Deixar de sair 

à com os amigos para estar 

pode não parecer muito 
aliciante, mas Nuno Ferreira 
e Bruno Caldeira garantem 

que não precisas de nada 
disso para fazer o curso “na 

maior”. O segredo do sucesso, 

Texto: Ana Teles Teixeira
Fotos: cedidas pelo entrevistado

 “O maior erro que um 
aluno pode cometer é 

pensar que a 
universidade é só ir às 

aulas e estudar.”

“O mais certo é os teus 

já terem andado perdidos 
ou chumbado duas vezes 

àquela cadeira difícil. É bom 
ouvir o que eles têm 

para dizer.”

“Faz o Curso na Maior” conta a 
história de dois estudantes universitários que 
sempre acharam que, mais importante que ti-
rar um curso, é a forma como o fazes. Por outras 
palavras, a experiência da faculdade é a recom-
pensa. “Tirar um curso, todos tiram”, diz Nuno 
Ferreira, co-autor e nosso entrevistado. Agora, 
a arte de equilibrar as noitadas de livros com as 
noitadas de copos – com sucesso – é outra his-
tória completamente diferente. “É este cocktail 
de experiências que enriquece o currículo 
académico”, sustenta.

Se andas a matutar sobre como será a passa-
gem do Secundário para o Superior, este livro 

a saber como é que o Nuno e o Bruno apren-
deram a minimizar o tempo de estudo e a tor-

(melhores notas).

A quem se destina este livro?
Quando escrevemos o livro, o nosso público 
alvo eram todos os estudantes universitários. 
Mas temos tido um feedback muito positivo 
por parte dos alunos do Secundário e respe-
tivos pais, que veem no livro uma inspiração 

alunos do Secundário gostam do livro porque é 
uma forma de espreitar a universidade.

Como surgiu a ideia/oportunidade de o 
escrever?
Não havia nada disto. Há muitos livros sobre 
pedagogia, escritos por professores, com uma 
linguagem chata e paternalista. Faltava um 

-
ção nem é pedagogia. É realismo. É evidência 
empírica.

Que conselhos dariam a um jovem que 
acaba de sair do Secundário, ou até que já 
está a tirar o seu curso, e se sente “perdido” 
no Ensino Superior?
Falar com quem já passou pela universidade é 
sempre importante e útil. O maior erro que um 
aluno pode cometer é pensar que o Ensino Su-
perior é ir às aulas e estudar. Não é. Se estiveres 
no primeiro ano, é bom que conheças colegas 

certo é eles também já terem andado perdidos 
ou chumbado duas vezes àquela cadeira difícil. 
E por isso é bom ouvir o que eles têm para dizer. 
O livro está cheio de exemplos destes.
Os professores também são importantes. Em 
Portugal existe pouco a cultura de bater à porta 
do gabinete do professor, por culpa dos alunos 
e dos professores que não fomentam este hábi-
to. Quando um aluno tem dúvidas pode e deve 
marcar uma hora com o professor e pedir uma 
explicação.

Por vezes, perante uma mudança tão radical, 

estudos… Qual é o segredo para o sucesso 
neste campo?
Em Portugal, o ensino baseia-se em responder 
a perguntas. O professor dá a matéria e o aluno 
ouve. O professor faz perguntas e o aluno res-
ponde. O professor faz o exame e o aluno dá 
as respostas. 
Na verdade, os homens e as mulheres mais in-
teligentes e bem preparados não são aqueles 
que dão as respostas certas, mas aqueles que 
fazem as perguntas certas. E para fazer per-
guntas certas é necessário saber a base (aqui-
lo que o professor ensina) mas é necessário 
conhecer também o que está fora da sala de 
aula. Eu aprendi muito sobre economia com os 
meus professores, mas aprendi muito mais a ler 
jornais (portugueses e estrangeiros), a gerir a 
Associação de Estudantes e a Comissão de Fi-
nalistas ou a trabalhar ao balcão numa loja de 
eletrónica.

-

ciente, acham que aquilo que o professor diz 
chega e está certo, e acham que têm direito a 
um emprego porque souberam responder às 
perguntas que o professor respondeu. Esque-
cem-se que existem mais 1,5 milhões de licen-
ciados em Portugal que sabem o mesmo. Um 
curso superior é uma banalidade. É a antiga 4ª 
classe.
As universidades portuguesas estão cheias de 
professores de gestão que nunca geriram uma 
pessoa na vida. Cheias de professores de arqui-
tetura que nem uma casota de um cão projeta-
ram, e de professores de literatura que nunca 
publicaram uma linha na vida. Não nego que 
eles sejam importantes, mas não chega apren-
der o que eles dizem. Porque se eu só me cingir 
ao que o professor me diz, saberei tanto quan-
to ele. O que é manifestamente pouco para um 
mercado de trabalho competitivo e global.

“Faz o Curso na Maior”

Nuno Ferreira e Bruno Caldeira

Editora: Lua de Papel

Páginas: 184

Edição: 2014

PVP: 9,90 euros





pl
ay

lis
t

| 1
0 

| M
ai

sE
du

ca
tiv

a 
. j

ul
ho

 | 
ag

os
to

  2
01

4

Texto: Ana Teles Te
ixe

ira

Fotos: M
edusa

“A Strange Kind of Nightmare” é o nome do EP com que os jovens Medusa se “A Strange Kind of Nightmare” é o nome do EP com que os jovens Medusa se 
lançam no rock “dançável”. Com 2 dos 4 membros da banda ainda no Ensino 
“A Strange Kind of Nightmare” é o nome do EP com que os jovens Medusa se “A Strange Kind of Nightmare” é o nome do EP com que os jovens Medusa se 

Secundário, o difícil é conciliar os estudos com a música, mas o resultado – 
lançam no rock “dançável”. Com 2 dos 4 membros da banda ainda no Ensino lançam no rock “dançável”. Com 2 dos 4 membros da banda ainda no Ensino 

garantem – vale todo o esforço.
Secundário, o difícil é conciliar os estudos com a música, mas o resultado – Secundário, o difícil é conciliar os estudos com a música, mas o resultado – 

f /medusasite
Y /medusa
8  medusa_banda@hotmail.com

Como e quando surgiu a banda?

João Duarte (voz e guitarra) é estudante de 
artes visuais, e está no 12º ano. Tiago Morgado 
(bateria) é estudante de Humanidades do 
11º ano, e foi o primeiro a juntar-se neste 
projeto, fundado pelo João. A eles, junta-
ram-se depois André Melo (guitarra) e Pedro 
Valente (baixo), estudantes do Ensino Supe-
rior e mais experientes em projetos musicais.

“Profundo, misterioso, selvagem e impre-
visível.”
que os inspirou e ao projeto que têm em 
mãos. Para os quatro jovens, a nova banda 

já fervilha com ideias e vontade de crescer, 
conforme nos conta João Duarte que, desta 
vez, foi porta-voz do grupo que promete 
explodir (no bom sentido) em breve.

Começou comigo (João Duarte) e com 
o Morgado a irmos tocar juntos, isto em 
dezembro. Mostrei-lhe algumas das músicas 
que tinha composto e ele gostou, e depois 
pensei logo no Pedro para o baixo, pois já 
tinha tocado com ele numa outra banda. 
Por umas semanas fomos só os três, até que 
o Pedro sugeriu que o Melo viesse também. 
Ele fez dois ensaios e foi o bastante para per-
ceber que precisávamos dele nos Medusa.
Foi tudo muito espontâneo, daí tudo ter corrido 
às mil maravilhas!

Quais foram as principais 
dificuldades?
O mais complicado foi e ainda é conciliar os 
estudos com a carreira musical, mas con-
seguimos dar sempre a volta à situação. 
Tentamos organizar o melhor possível o 
nosso tempo para que dê para tudo.

Porquê Medusa?
Medusa porque primeiro temos um fascínio 
enorme por esse animal, profundo, miste-
rioso e selvagem, tal como a nossa música, e 
imprevisível, até porque gostamos de deixar 
os nossos ouvintes na expetativa de nunca 
saber o que vem a seguir. No fundo, acha-
mos que se adequa ao que andamos a tocar.

Conseguem definir a vossa 
banda e a vossa sonoridade em 
poucas palavras?
Um rock dançável, explosivo até! Mas ainda 

Quais são as vossas inspirações?
Temos muitas e cada elemento da banda 
tem gostos diferentes, desde Franz Ferdinand 
a The Black Keys ou Radiohead, por exem-
plo. Mas acho que somos também muito 
movidos pelo rock e indie britânico.

Falem-nos do vosso novo single.
O novo single, “Lipsticks & Jackets”, é talvez 

do que é ser jovem e os problemas que nos 
acompanham enquanto crescemos como 
pessoas. Mais precisamente, fala de uma ra-
pariga, dos problemas da noite e de como 
muitas vezes tentamos mostrar aos outros 
uma faceta que não é a nossa só para agradar 
ou para nos sentirmos superiores... Mas no 

Como gostamos de dizer: é uma boa música 
para descontrair num sábado à noite, tanto 
pelo seu groove como pela própria letra e 
temas.

E álbum?
Por enquanto, vamos revelando as músicas 
do nosso EP (“Some Kind of a Strange Night-
mare”). Já temos a “Lipsticks & Jackets” e a 
“Wildside” disponíveis na nossa página e 
no YouTube, e outras duas músicas – “Both 
Sides” e “Safety Place” – irão sair brevemente!
Tentamos ter uma linha temática no que 
queremos abordar e não sair fora do con-
texto. Tal como a “Lipsticks & Jackets”, o EP 
aborda temas relacionados com a juventude 
e a noite.



CURSOS PROFISSIONAIS
Ano Letivo 2014/2015

WWW.ITN.COM.PT
Tel:21 469 70 10   Fax:21 469 70 15

E-mail: aemar@itn.com.pt
Av. Eng. Bonneville Franco - 2770-058 Paço de Arcos

Com o apoio de:

Estás a terminar o 9º ano e a indecisão entre Ensino 
Secundário e Ensino Profissional mantém-se? 
Gostavas de obter uma formação especializada  
ligada ao Mar e com boas perspetivas de 
emprego?
O Instituto de Tecnologias Náuticas (ITN) é a única 
escola profissional, a nível nacional, direcionada 
para a formação específica de técnicos intermédios 
ao nível do setor dos Transportes Marítimos, através 
de cursos técnico-profissionais.
Para além de manter a oferta formativa habitual, o 
ITN acaba de atualizar o seu currículo, abrangendo 
agora um leque maior de cursos em áreas que, 
apesar de não estarem diretamente relacionadas 
com o mar, têm algo em comum com o setor, tais 
como Técnico de Energias Renováveis e Técnico 
de Mecatrónica.
Os cursos de formação profissional dão-te 
habilitação escolar ao nível do secundário, e 
também te atribuem uma habilitação de nível 4 na 
União Europeia, que te permite entrar no mercado 
de trabalho de forma qualificada em determinada 
profissão. Entre as várias saídas profissionais que o 
ITN te proporciona, poderás optar pela via empresarial, 
técnica ou de investigação, ou até entrar no Ensino 
Superior com a vantagem de uma formação 
especializada.

Frequência
Gratuita

Cursos de Nível 4
duração de 3 anos, equivalência ao 12ºano

Contramestre (Marinha Mercante)
Técnico de Mecânica Naval
Técnico de Electricidade Naval
Técnico de Administração Naval
Técnico de Energias Renováveis
Técnico de Mecatrónica

Curso Vocacional
duração de 1 ano, equivalência ao 9ºano

Técnico em Serralharia Mecânica,
Eletrotecnia e Frio e Climatização

Curso Vocacional
Técnico de Transportes Marítimos

duração de 2 anos, equivalência ao 12ºano
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Estás a terminar o Ensino Secundário e gostavas de pensar melhor 
naquilo que queres seguir? E se o pudesses fazer enquanto viajas 
pelo mundo? É isso que te propõe a Associação Gap Year: uma 
experiência fantástica e com muito valor para o teu desenvolvimento 
pessoal. Fomos falar com o Telmo Martins para perceber como 
podes ser um gapper!

Texto: Tiago Belim       Fotos: Associação Gap Year

Europa, Índia, China, 
Vietname, Tailândia, Estados Unidos, entre 
outras paragens, numa viagem que 
durou 10 meses. “O que trouxeste con-
tigo dessa experiência?” é a pergunta 
à qual o Telmo Martins, conselheiro e 

gestor da rede de voluntariado do Gap Year, 

“A tua vida até pode continuar mais ou menos no mesmo 
caminho, mas tu e as tuas competências mudam profun-

damente! A proatividade que ganhas leva-te a encontrar 
soluções em vez de problemas, porque quando estás longe 

de casa tens mesmo de os resolver, dê por onde der!”

Há coisas onde tens mesmo de saltar de cabeça. E às ve-
zes essas são as melhores que te podem acontecer. A 
Associação Gap Year (AGY) dá o mote: uma viagem de 
descober ta  pessoal  e  de desenvolv imento de 

competências, fora da tua zona de conforto. Muito 
mais que visitar países, é aprender novas 

línguas, é tirar cursos online, é fazer 
voluntariado, é teres uma primeira 

ou apenas uma. Ou outras, tu decides. A AGY dá-te os 
contactos e as ferramentas, tu escolhes para 
onde queres ir, durante quanto tempo, quanto 
podes gastar e o que queres fazer.

O “modo de jogo”
Quanto mais longe estás do teu país e das 
tuas pessoas, mais te vês mergulhado no 
“modo de jogo”, onde sentes que estás a 
viver uma aventura onde, inevitavelmente, 
vão acontecer coisas menos boas pelo meio, 

porque, no “modo de jogo”, fazes as coisas “com 
cabecinha” mas sempre com espírito aventureiro.

A Associação Gap Year existe a nível internacional, onde 
apoia os Gap Years de milhares de jovens, e em Portugal 
graças ao empreendedorismo de alguém como tu, que 
teve a oportunidade de viajar pelo mundo e que quis 
que outros pudessem fazer o mesmo.
A ideia não é convencer-te a partir à aventura, mas sim-
plesmente dar-te a conhecer o que podes fazer e tentar 

A�nal de contas, depois do Ensino Secundário vem a 
universidade, mas terá forçosamente de ser uma coisa 
imediatamente a seguir à outra?

“A nossa ideia é sempre que haja o maior desconforto possível”, 
diz-nos o Telmo Martins. Línguas diferentes, novos costumes, uma 
situação que te faz perceber que nem tudo é igual a Portugal e à 
Europa, e onde tens de reformular a tua maneira de ser e de te re-
lacionares com as pessoas, é esta a experiência que deves procurar. 

na Índia ou na China é bom que te habitues a isso! “E não penses 
que é mau: ganhas condescendência e respeito pelos outros”, é 
o conselho de quem já passou por lá.

A Associação Gap Year também te ajuda e motiva a fazeres o máxi-
mo de coisas possível, conforme te explica o Telmo: “Temos um pro-
grama chamado Gap Year Mix, que é de longe a melhor opção, 
porque mistura o lazer com o voluntariado, com a possibilidade 
de fazeres outras coisas como cursos online, e assim tirares o 
melhor partido da experiência”, sustenta ainda. Fazer voluntaria-
do durante todo o tempo da viagem, por exemplo, também é uma 
possibilidade. É sem dúvida muito enriquecedor, mas também há 
coisas que se perdem, por isso pensa bem.

 “                       “



julho | agosto 2014 . M
aisEducativa | 13 |

For a DA CAIXA
For a DA CAIXA

Tu perguntas, 
o Gap Year responde!

,

8 mail@gapyear.pt      5 gapyear.pt      f /GapYearPortugal

Ajuda-te a planear. E se pensas que isso não 
é especialmente relevante, o Telmo passou 
5 meses a planear uma viagem de 10: “Para 
fazeres um visto, tens de ir a vários sites, 
perceber que informação está correta... 
Isto apenas para um dos países que vais 
visitar. Se tiveres quem te aponte a infor-
mação certa, é logo muito mais fácil.” A 
Associação Gap Year coloca-te em contacto 
com pessoas que ou já viajaram ou ainda 
estão a viajar.

O que preciso de fazer para participar num 
Gap Year?
Registares-te no site da Associação e mani-
festares as tuas intenções: o que queres fazer, 
onde queres ir, durante quanto tempo, com 
que objetivo. A partir daí, tens acesso ao 
fórum, onde podes contactar com muitos 
outros utilizadores em viagem ou à pro-
cura de o fazer, e com os conselheiros Gap 
Year. Pode até dar-se o caso de encontrares 
alguém com quem queiras partilhar a tua 
viagem!

Quantos países posso visitar?
Quantos quiseres. Até podes fazer uma via-
gem por Portugal! A Associação Gap Year 
vai apenas ajudar-te a planear a viagem dos 
teus sonhos, sempre na perspetiva do teu 
desenvolvimento pessoal.

Quando posso recorrer à ajuda da 
comunidade Gap Year?
Sempre que precisares. Desde que registas 
no site, passando pela altura de planear a 
viagem propriamente dita, e até quando 
já estiveres em pleno Gap Year, este portal 
continuará a ser-te muito útil, porque haverá 
sempre momentos em que vais precisar de 
ajuda. Encara-o como a tua rede social de 
viagem!
Para além disso, existem várias ferramentas 
que te vão auxiliar, como uma checklist de 
tudo o que vais levar contigo ou uma lista-
gem de países que queres visitar, ajustada 
ao plafond que pensas poder gastar em 
cada dia.

Porque devo abdicar de entrar diretamente 
na universidade e fazer um Gap Year?
Este é um projeto teu, e nele vais segura-
mente descobrir quais são as tuas competências 
e qual é a tua vocação. Por isso, se estiveres 
na dúvida sobre o que queres seguir, esta 
pode ser uma oportunidade incrível para 
ganhares certezas. Numa viagem deste tipo, 

e perceber o que queres fazer do teu futuro.

E os pais? Como recebem a ideia?
São comuns perguntas do género “então 

 O Telmo 
responde geralmente “então e os três anos 

igual a tantos outros licenciados, sem 
perspetivas de emprego?”
O que importa é a grande mais-valia de, 
mais tarde, chegares a uma entrevista de 
trabalho e dizeres que estiveste vários me-
ses em viagem pelo mundo. Acredita que, 
a partir daí, a conversa não irá além da tua 
aventura, porque é algo que a maior parte 
das pessoas não fez e demonstra que te me-
xes e és proativ@.

Vou ter motivação para voltar a estudar, 
depois de fazer o Gap Year?
Os jovens que fazem o Gap Year voltam deci-
didamente a estudar. Por um lado, são muito 
poucas as pessoas que têm possibilidade de 
viajar ao longo de mais de 10 meses. Por ou-
tro, estares fora durante vários meses dá-te 

muitas 
ideias que te vão surgindo,  e 
perceber “ok, é isto que quero fazer! 
Vou encerrar este capítulo para poder con-
tinuar!”
viajar, a grande maioria das pessoas só quer 
é voltar para casa, porque em Portugal há 
muita coisa boa!

Há algum momento onde possa conhecer 
pessoalmente as pessoas da comunidade 
Gap Year?
Sim, no Colóquio Anual, que se realiza este 
ano em agosto.

Do que preciso para ser um gapper?
Dinheiro, por pouco que seja; suporte da fa-
mília e dos amigos; e muita vontade e iden-
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em foco

Descrever a experiência adquirida com o projeto de avaliação 

Como o nome indica, o concurso “Prova 10” pretendeu premiar 

Registaram-se cerca de 40 participações, em formato de tex-
to e de vídeo, provenientes de jovens das mais variadas áreas 

concurso, estes alunos demonstraram a forma como o Ensino 

próximas do mercado de trabalho e, por isso, facilitadoras da 

Desta forma, 10 jovens [ver caixa] veem agora o seu trabalho 
reconhecido, depois de terem explicado, de modo claro e cria-

os ajudou a projetar o futuro.
Os vencedores puderam ver o seu testemunho divulgado atra-
vés dos meios da ANQEP (site e redes sociais) e receber alguns 
prémios. Acede à página de Facebook da ANQEP para conhece-
res os projetos distinguidos.

“Prova 10”
10 projetos de futuro!

AN      EP
AG ÊNCIA NA CIONAL
PARA A QU ALIFIC AÇÃO E O 
ENSINO PR OFISSIONAL , I.P.

OS VENCEDORES
Monallyssa Kíssila e Andreia Oliveira 

Escola Secundária Cacilhas - Tejo

Rui Barbosa 

Patrícia da Silva

Karishma Gerage 

Escola de Comércio de Lisboa

Cristiano Gonçalves 

Inês Pereira Duarte 

Escola de Comércio de Lisboa

Andreia Teixeira 

Mariana Franco 

Publicidade 

Daniela Elias 

Escola Secundária Cacilhas - Tejo 

Simão Andrade 

Sistemas Informáticos 

5 www.anqep.gov.pt
8 anqep@anqep.gov.pt

f /ANQEP
T /ANQEP
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espaço ANQEP

Concurso

 
distingue seis ideias de negócio
O Concurso de Ideias INOVA! 2014 distinguiu, no dia 6 de junho, ideias de negócio da autoria de alunos 
dos ensinos básico e secundário.
Dos seis � nalistas, um projeto foi selecionado como vencedor a nível nacional. Desta forma, um grupo de 
alunos da Escola Pro� ssional Mariana Seixas viu premiado o seu protótipo para um casaco inteligente des-
tinado ao combate de incêndios, como melhor projeto nacional. O casaco incorpora tecnologia bastante 
recente que permite, por exemplo, controlar a posição através de um sistema de GPS ou efetuar a medição 
do nível de monóxido de carbono e da temperatura ambiente.    
O projeto selecionado como o mais criativo – INOVA Criatividade – foi o da autoria de um grupo de alunos 
da Escola Secundária Viriato, pelo seu aproveitamento de um resíduo sem utilidade na produção de quei-
jos na Serra da Estrela (o sorelho) para a confeção de sabonetes.  
Relativamente ao prémio INOVA Negócio, dois alunos do Curso Pro� ssional de Técnico de Processamento 
e Controlo da Qualidade Alimentar da Escola Pro� ssional de Alte venceram o galardão, ao apresentarem 
um projeto de serviço ao domicílio de abate animal, concretizado através de uma unidade móvel.
Um grupo de alunos do Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena recebeu ainda o prémio INOVA Atitude, 
pela organização da atividade “Pena Aventura Bike Marathon”, um passeio de BTT cujas receitas foram, em 
parte, distribuídas por projetos de cariz social.
Por � m, a distinção INOVA Município coube à autarquia de Ponte da Barca.
A iniciativa INOVA! corresponde a uma parceria entre a Agência Nacional para a Quali� cação e o Ensino 
Pro� ssional, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (através do Banco de Inovação Social), a Direção Geral 
da Educação, a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, o IAPMEI – Agência para a Competitividade 
e Inovação e o Instituto Português do Desporto e Juventude, com o intuito de estimular o empreendedo-
rismo e a cultura empreendedora.

novidades
@tualiza-te!
Sabes qual é o teu nível de quali� cação? 
Acede a 
www.catalogo.anqep.gov.pt/Home/QNQ 
e descobre onde te posicionas!INOVA!
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O que o levou a optar por um curso pro� ssional?
Na altura, tinha 17 anos, o 9.º ano de escolaridade concluído 
e estava indeciso sobre o que queria, tanto que até pensei 
seguir a área das artes. Depois re� eti e escolhi seguir o ramo 
da agricultura, através do qual poderia extrair algo mais rapi-
damente, em contexto pro� ssional. Então, entrei para a escola 
agrícola com vista a “pegar” nas terras da minha família, elabo-
rar um projeto e retirar daí os meus rendimentos.

Então a relação com a agricultura já existia…
Sim, eu vivia numa aldeia com a minha família e tínhamos 
as nossas terras, que o meu pai já explorava. Estando perto 
de Sines, tinha duas hipóteses: ou apostava na indústria, ou 
aproveitava a minha ligação natural à agricultura, e foi esta 
última que acabei por escolher. Além disso, havia a facilidade 
de ter uma escola agrícola a cerca de 20 quilómetros.
Depois do curso pro� ssional concluí ainda a licenciatura em 
agronomia no Instituto Politécnico de Beja.

Tendo duas opções possíveis, a escolha foi fácil?
Foi fácil porque tenho toda a família ligada à agricultura. Ou 
seja, se tivesse optado pela indústria, o processo teria sido 
menos confortável para mim, até porque a abertura do meu 
pai para um “desvio” – daquilo que sempre tinham sido as 
prioridades da família – não era grande.

 
E soube lidar bem com isso?
Lidei bem, até porque eu gostava da agricultura. Nunca senti 
que fosse algo imposto. Desde miúdo que via ovelhas, vacas 
e porcos pelas terras, e por isso a minha decisão foi enveredar 
pela área de que gostava, tanto que tirei o Curso Pro� ssional, 
� z o bacharelato em engenharia agropecuária e, só mais tarde, 
é que, já com Bolonha, apostei na licenciatura em agronomia.

 Dado que já tinha bastante experiência na agricultura, 
o curso pro� ssional – eminentemente prático – foi ainda 
assim uma mais-valia importante?
Eu tinha noções de algumas coisas, mas o curso deu-me uma 
visão diferente e outra maneira de trabalhar, mais racional. 
O meu pai sempre fez as coisas de forma empírica. Com o curso 
aprendi a fazer menos, a pensar mais e, sobretudo, a ser mais 
e� caz e a ter melhor aproveitamento. Mais que isso, o curso 
pro� ssional teve implicações para o resto da minha vida, 
porque criou em mim o bichinho pelo saber que me levou a 
continuar os estudos e a evoluir cada vez mais.
Quanto ao trabalho propriamente dito, este tornou-se total-
mente diferente. Lembro-me concretamente, na disciplina de 
Reprodução Animal, de ouvir o professor dizer que com vacas 
descornadas a exploração tem muito mais aproveitamento. 
E porquê? Porque sem cornos elas não marram e evita-se 
com isso os habituais instintos de sobrevivência dos animais. 
Quando cheguei a casa e tentei implementar isso fui muito 
criticado pelo meu pai, mas levei a minha avante e os resulta-
dos surgiram rapidamente.

 
E a sua família? Também bene� ciou com o aumento dos 
seus conhecimentos?
Sem dúvida. Há muitos anos que deixei de viver com eles mas 
ainda hoje dou apoio no cultivo das terras e na criação dos 
animais. A exploração é acompanhada por um software que 
comprei e dou aconselhamento técnico ao meu pai.

Márcio Alexandre Henriques 
diplomado do Curso Pro� ssional Técnico de Gestão
Agrícola, a trabalhar na Empresa de Desenvolvimento e 
Infraestruturas do AlquevaUma nova visão 

para a vida após 
a formação



 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

A nossa oferta formativa para o ano lectivo 2014/2015

AvAvA  Dr. Mar. Mar. nuel TeiTeiT xeira Ruela  370

www.isssp.pt

CANDIDATURAS ABERTAS 
DURANTE O MÊS DE AGOSTO

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 MestradosTrabalho final nos MestradosT : Disse: Disse: rtação,Trabalho de PTrabalho de PT rojecto 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)
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Um animal de estimação no nosso dia-a-dia é uma das melhores experiências que podemos 
ter. Mas cuidar de uma vida que depende de nós e que precisa de amor e atenção traz 
consigo muita responsabilidade e, por vezes, há quem não consiga lidar com isso... 
Talvez seja por isso que, todos os anos, são abandonados cerca de 10 mil animais de 
estimação. Haverá “justificação” possível?

TEXTO: Ana Teles Teixeira
FOTOS: cedidas pelos entrevistados

Cães, gatos, tartarugas, porcos da índia, hamsters, 
coelhos, peixes... Qualquer que seja a espécie 
ou raça, um animal de estimação implica 
sempre despesas e cuidados até ao resto da 
vida.

Na teoria, parece simples... Mas é fácil apaixonares-te 
por um “bichinho” enquanto é pequenino e 
querido. Depois, o caso pode mudar de � gura. 
De um momento para o outro, levar o cão a passear 
é um suplício, limpar o caixote do gato uma 
seca, as idas ao veterinário, os medicamentos 
e as vacinas são mais uma despesa que preferias 
não ter e os pelos espalhados pela casa tiram-te 
do sério.

Infelizmente, muitas pessoas assumem o com-
promisso de ter um animal de estimação sem 
considerarem todos os prós e contras e acabam 
por fazer a escolha de abandonar uma criatura 
que as vê como família e precisa delas para sobreviver.

E tu, tens um animal de estimação? Que 
razões consegues encontrar para que as 
pessoas abandonem os seus?
Fomos recolher a opinião de alguns jovens 
amigos dos animais e trazemos-te os seus 
testemunhos. Entre bons e maus momentos, a 
conclusão é unânime: um animal de estimação 
é um amigo para a vida e abandoná-lo nunca 
é uma opção.

10 mil 
o  n ú m e r o  d e  a n i m a i s 

a b a n d o n a d o s  a n u a l m e n t e

Férias de verão 
são a época “alta” de abandono 

Cães e gatos são os mais comuns, 
mas começam a aparecer casos de abandono 

de cavalos, burros e animais exóticos

Se conheces alguma situação destas, não hesites – a violência para com os animais é 
um crime punível por lei e tu podes ajudar a combatê-lo.
Se souberes de algum caso de violência, negligência e outros tipos de maus-tratos, 
posse ilegal e/ou irresponsável, abandono, tráfico, promoção de lutas e outras situ-
ações anormais que coloquem em causa a segurança e o bem-estar dos animais, bem 
como a segurança e a saúde públicas, denuncia-o.

Comando – Geral da Guarda Nacional Republicana
SEPNA – 3ª Repartição

Liga 213 217 000 ou 808 200 520 
(disponível 24h)
ou envia um email para sepna@gnr.pt .
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dá que falar

TEXTO: Ana Teles Teixeira
FOTOS: cedidas pelos entrevistados

Porque é que as pessoas abandonam os animais?

Mariana Lopes e a “Pipoca”
14 anos, Escola Dr. Augusto César Pires de Lima (Por to)

“Considero a Pipoca um amigo e acho 
que temos a obrigação de os fazer felizes 
com mimos, e brincarmos com os nossos 
animais.
As pessoas abandonam os seus animais 
porque normalmente não têm nem con-
dições nem dinheiro para lhes dar comida, 
mas em vez de os abandonarem, podem 
entregá-los ao canil ou a uma instituição. 
Muitas vezes também há pessoas com 
más intenções, que só querem criar e 
vender os cachorros – o principal para 
elas é o dinheiro e não o bem estar dos 
animais...”

Maria Inês Roque e a “Muffin”
23 anos

“Muitas pessoas veem os animais como brin-
quedos, como objetos, quando na verdade 
são seres vivos que merecem respeito, amor e 
muitos cuidados. 
A Mu�  n foi um impulso – atualmente nunca 
adotaria um animal sem pensar bem no assunto, 
mas sei como é fácil deixarmo-nos levar por 
uma bolinha de pelo que cabe na palma da 
mão... Mas são animais frágeis e precisam de 
ir regularmente a um veterinário de animais 
exóticos, têm uma alimentação complexa 
e, ao contrário do que se pensa, não podem 
viver numa gaiola e precisam de tanto espaço 
como um gato. 
A Mu�  n nunca vai deixar de ser parte da 
família, porque tal como nós é um ser vivo, 
que quer amor e carinho e que não merece 
sofrer só porque se comporta como qualquer 
coelho.”

Lorena Silva e a “Mel”
13 anos, Escola EB 2,3 Santa Iria da Azóia

“A Mel signi� ca muito para mim 
porque sem ela não me divirto e é 
sempre bom ter um companheiro 
connosco.
Acho que as pessoas que aban-
donam os seus animais de estimação 
não gostam realmente deles e só 
os têm porque é “� xe”. Eles dão 
trabalho, destroem as coisas e nas 
férias dão prejuízo, mas mesmo 
assim acho que ninguém devia 
abandonar o seu animal de esti-
mação. Se essas pessoas fossem 
abandonadas também não iam 
gostar! E para mim tudo é compen-
sado com o amor da Mel.”

Frederico Cunha e o “Joby”
13 anos, Escola EB 2,3 Santa Iria da Azóia

“Apesar de já não estar entre nós, continua a signi� car 
muito para mim. Encontrei o Joby na rua, na noite de 
24 de dezembro de 2006, abandonado na rua ao pé 
da praia e implorei muito para podermos � car com 
ele. Tinha 8 anos quando o encontrei e dizia sempre 
que ele era o meu irmão. Enquanto o tive, fui bastante 
feliz porque tinha sempre alguém à minha espera 
para brincar e um grande companheiro.
Ter um cão (não desprezando os outros animais), é 
uma das melhores coisas para o ser humano, desde 
que haja bom tratamento envolvido, carinho, ami-
zade e bastante proximidade com o animal. Nunca 
pensei que fosse possível ligar-me tanto a um animal 
de estimação!”Alexandra Pinto e o “Tambor”25 anos

“Há momentos em que pode tornar-se complicado, mas não há argumento possível a favor do abandono! 
Faz-me confusão pensar sequer que um ser humano tem a coragem de cometer um ato tão bárbaro. Se não 
quer, se não tem tempo… não tenha! Compre um tamagotchi ou um peluche!
O Tambor signi� ca tudo – é o meu “� lhote” que escolhi amadrinhar e amo-o incondicionalmente (mesmo nos 
momentos de maior traquinice e disparates)! É o meu companheiro inseparável, todos os dias aprendo imensas 
coisas com ele…essencialmente, a ser mais Pessoa, mais Humana!”

Mauro Costa, o “Winnie” (cão), 
o “Udini” (coelho) e a 

“Rosmaninha” (porco da índia)
17 anos, Escola Secundária Frei Gonçalo de Azevedo

“Por vezes, quando as pessoas acham que os animais 
estão, de certa forma, a di� cultar a sua vida, estes 
passam a ser vistos como um entrave/obstáculo e, 
à semelhança do que se faz com objetos que já não 
fazem falta, os animais são postos na rua, ficando 
entregues a si próprios. De entre os que sobrevivem, 
alguns encontram um novo lar, mas as marcas daquilo 
que sofreram � carão bem visíveis para o resto da sua 
vida.
Sejamos racionais, sejamos humanos, respeitemos 
a vida! Nunca é tarde para mudar de ideias e para 
reconsiderar a tomada de uma decisão. Porque uma 
vez que nos comprometemos a cuidar de um ser, a 
desistência não é opção.”

Maria Ana Teixeira, a “Nina” (castanha) e “Twist” (amarelo)
15 anos, Escola Secundária Quinta do Marquês (à direita)
“A Nina e o Twist signi� cam tudo para mim. São bons companheiros, 
bons amigos, bons guardas e não só. Nunca seria capaz de os abandonar, 
independentemente de todas as asneiras que � zessem e de todas as 
despesas que causassem.
Para ser sincera, não sei porque é que existem pessoas que abandon-
am os animais. Talvez seja por que não têm condições para cuidar de-
les, mas porque não dá-los a outra pessoa ou a um abrigo para animais? 
Qual é a necessidade de os fazer passar fome, frio e sede e de deixá-los 
vulneráveis?
Na minha opinião, nunca se deve abandonar um animal, na hora de 
adotar há que ser responsável e pensar em todos os custos que o animal 
em questão pode trazer, quer este seja um cão, um gato ou uma tartaruga.”
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“ Os animais não são bonecos – 

Nada justi� ca o abandono de um animal. Na nossa experiência, temos 
vindo a constatar que a facilidade com que as pessoas colocam animais 
na rua, ou para abate em canis municipais (que infelizmente ainda 
mantêm esta prática) ou em associações, é assustadora e leva-nos a 
crer que não só as pessoas não têm noção das consequências como 
não procuram outras soluções à sua responsabilidade e optam pelo 
caminho mais fácil.

Dentro da responsabilidade de um dono de um animal poderão existir 
variadíssimas outras soluções mas que serão menos confortáveis para 
o dono. Há aulas de socialização para cães e cachorros, para ensinar ao 
cão regras básicas e ao dono o que fazer a � m de precaver comporta-
mentos que lhe di� cultem a integração sã na sociedade de humanos e 
animais. Há formas de levar o animal para outro país, no caso da emi-
gração. Há a possibilidade de colocar o animal temporariamente em 
hotéis ou famílias de acolhimento, até o dono recuperar a sua situação 
e há acima de tudo a alternativa mais válida: a atitude responsável por 
parte de quem adota ou compra um animal, pois não estão a adquirir 
bonecos mas sim seres que sentem e sofrem com as nossas decisões 
“fáceis”.

Não se interessem apenas pelos cães ou gatos bebés... A ideia de que 
se for criado desde pequenino com a família será um cão ou gato “mais 
educado e apegado à família” não passa de um mito!
Adotar um animal jovem ou adulto tem muitas vantagens - são animais 
fantásticos, educados e carinhosos que, apesar de terem passados difí-
ceis, têm a capacidade incrível de conseguir perdoar os humanos e de 
perceberem que nem todos são iguais, � cando eternamente agradeci-
dos a quem lhes dá uma nova oportunidade. Não se esqueçam de que 
os animais adultos também já foram bebés e, tal como estes, merecem 
boas famílias que os estimem para sempre.

“ Os animais não são bonecos – 

Adotar um animal que precisa de um lar é um gesto muito nobre. 
No entanto, antes de acolheres um animal, pensa:

Cães e gatos vivem em média 10 a 15 anos. 
Estás preparado para cuidar dele este tempo todo?

Toda a família está de acordo em conviver e criar/cuidar de um animal 
de estimação?

Conheces todas as características e necessidades (espécie, tamanho, 
temperamento, etc.) do animal?

Tens possibilidades de pagar todas as despesas com alimentação, 
vacinação e cuidados veterinários, durante todos os anos de vida dele?

Vais ter tempo e disponibilidade para brincar e passear com ele e 
para lhe dar carinho e atenção?

Tens espaço apropriado para manter o animal com condições?

Lembra-te: os animais não vão ser pequenos para sempre. 
Vão crescer, fazer disparates, envelhecer e até � car doentes. 
Estás preparado para cuidar dele nos momentos mais difíceis?

Se as tuas respostas foram um grande e redondo SIM a todos os pontos, vai 
em frente. Como última nota, não te esqueças: há milhares de animais de 
estimação a precisar de companhia e de uma casa – porque não adotar em 
vez de comprar um animal

Se por um motivo ou outro não consegues adotar um animal, 
mas gostavas de ajudar a acabar com o abandono de animais 
e de lhes dar uma vida melhor, há muitas associações que 
aceitam voluntários e precisam da tua ajuda. 
Mesmo que não tenhas muita disponibilidade, há sempre 
formas de contribuir – fazendo voluntariado em part-time 
ou apenas espalhando a mensagem pelos teus amigos e 
conhecidos, vais sempre fazer a diferença.

Para encontrares uma associação perto do teu local de 
residência, consulta a lista completa de associações de proteção 
de animais de companhia em 
www.encontra-me.org/lista_associacoes.

As razões apontadas são muito variáveis, mas vão desde a atual situação de 
crise � nanceira, emigração e alergias a coisas como “o cão tem energia 
a mais”, “o cão cresceu demais” “o animal rói tudo”, “a casa está sempre 
cheia de pelos”, “os nossos feitios são incompatíveis” para referir apenas 
algumas... O único ponto que têm em comum é, quanto a nós, a falta 
de formação moral e cívica das pessoas que abandonam os animais, 
pois muitas vezes optam por esta “solução mais fácil” sem pensarem 
nas consequências para o animal e para a sociedade, descartando assim 
o problema para terceiros.
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Protocolo ESE.IPP com a Universidade
de Santiago de Compostela.

Destinado aos alunos que obtenham
o Mestrado na ESE

MESTRADOS MESTRADOS www.ese.ipp.pt
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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.

A pequena e experimental divisão da Ubisoft que utiliza o 
seu próprio motor de jogo – o Ubi Art Framework – e 
que nos tem brindado com verdadeiras obras de arte 
multimédia como “Rayman Legends” e “Child of Light”, 
traz-nos “Valiant Hearts: the Great War”. A estética 
apresentada, a relembrar um pouco da BD franco-belga, 
leva-nos à terra sangrenta que foi a Europa há 100 
anos atrás. E porque a melhor homenagem possível é 
a memória, este jogo assume-se como uma belíssima 
abordagem à Primeira Grande Guerra, onde vemos 
um grupo de soldados, um cão, e as suas memórias 
entre 1914 e 1918.
“Valiant Hearts: the Great War” não parece um daqueles 
jogos para jogar de ânimo leve, ou que rapidamente 
esqueçamos. A carga emocional do curto vídeo de 
apresentação abre-nos as portas a uma história � ccional 
que conta as agruras da amizade no campo de batalha, 
e a forma como essas memórias, aliadas às cartas nunca 
enviadas e às saudades no coração dos que sobrevi-
vem, marcarão para sempre as nossas vidas.
No terceiro dia da E3 2014, este foi um dos jogos que 
mais vontade me deixou em experimentá-lo. Feliz-
mente será lançado já no próximo dia 25 de junho.

Valiant Hearts: 
a grande guerra

A tua sala de aula 
pode ser um RPG

O facto de agora podermos jogar RPGs na sala de aula 
só vem con� rmar que nasci umas décadas mais cedo 
do que era suposto. Pelo menos foi isso que senti quando 
vi que existe um programa de aprendizagem baseado 
num RPG, chamado “Classcraft”.
Foi criado e desenvolvido por um professor de física 
chamado Shawn Young, com o intuito de motivar e 
melhorar o desempenho académico dos seus alunos, 
através do reforço positivo e negativo.
Os alunos podem escolher uma de três classes e criar 
o seu personagem de acordo com o caminho pretendido, 
sejam Guerreiros, Magos ou Curandeiros, cada um tem 
a sua especi� cidade, inerente à qual recebem as suas 
“recompensas”, que podem ser mais tempo para ter-
minar um exame, comer na sala de aula, ou a minha 
preferida, teleportar-se para fora da mesma.

Os alunos podem seguir as estatísticas do seu personagem 
através de dispositivos eletrónicos portáteis e acom-
panhar em tempo real o que se passa na aula/jogo, 
ganhando pontos de experiência e recebendo recom-
pensas por bom comportamento e ajudar os colegas, 
ou punições por estar distraído, perturbar a aula ou 
fazer bullying aos colegas.
Como jogador experiente de RPGs, acho que é uma ini-
ciativa extremamente interessante, e segundo alguns 
testemunhos serviu inclusivamente para recuperar 
“casos perdidos”. Nesta sociedade em que cada vez 
mais os jovens têm di� culdade em focar a sua atenção 
por mais do que 5 segundos seja no que for, esta nova 
abordagem parece-me uma lufada de ar fresco nas téc-
nicas de ensino contemporâneas e adaptadas às novas 
tecnologias.
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CRÍTICAS 

Texto: Revista Empire
Fotos: Cedidas pelos estúdiosFotos: Cedidas pelos estúdios

“Maléfica”

NoTÍCIAS 

“Inside out”, 
o novo filme da Disney Pixar

“Mil e uma Maneiras 
de Bater as Botas”

Arizona, 1880. Largado pela namorada, o criador de ovelhas Albert 
Stark (Seth MacFarlane) apaixona-se pela esposa (Charlize Theron) de 
um pistoleiro (Liam Neeson).
A premissa, que se repete até à exaustão, é que MacFarlane é um tipo 
moderno “nascido na época e no sítio errados”. Às vezes as piadas acertam 
no alvo, mas isso acontece raramente demais para as quali� car como 
paródia. Se tem um grande ponto forte, é Charlize Theron, que entra 
como um furacão e leva o � lme às costas. De resto, o desperdício de 
estrelas (Liam Neeson, Amanda Seyfried, Sarah Silverman e Giovanni 
Ribisi) é um crime.
Esticado ao longo de duas horas, é um � lme lento e aos retalhos. O 
que surpreende é MacFarlane, um artista de vozes, ser um pneu 
sobresselente no seu próprio veículo. Os fãs de Family Guy vão gostar 
de ver o corpo da voz, mas a impressão que � ca é de MacFarlane como 
o an� trião de uma comédia de grande orçamento que goza com tudo 
e todos mas sem nunca se queimar.
Mil e Uma Piadas Batem as Botas. Bem, mil e uma não, mas a maior 
parte das piadas bate as botas no oeste.

Malé� ca é uma fada que protege a metade mágica de um reino contra a invasão 
dos vizinhos humanos. Um dia apaixona-se por um rapaz humano, que ganha a 
ambição de ser rei e a trai. Furiosa, Malé� ca jura vingança.
“Malé� ca” sugere que a versão dos acontecimentos de “A Bela Adormecida” da 
Disney era um monte de calúnias que manchava o bom nome da vilã. Malé� ca 
não era – alega esta história – uma bruxa má, mas uma mulher incompreendida, 
de coração partido, só e sobretudo muito chata. Esta não é uma história de uma 
mulher que cai na vilania, porque nos é repetido constantemente que Malé� ca 
é, na sua essência, boa e não vai magoar a princesa. Então, não é outro lado da 
fábula da Bela Adormecida: é uma história completamente diferente, com o 
mesmo elenco e alguns momentos iguais. Se o prazer destas coisas está em ver 
paralelos escondidos com a história original, então de que serve, se não existem 
nenhuns e o � lme chega a um � nal totalmente contraditório? É desconcertante 
e entediante.
Se esta é a “verdadeira” história de uma das vilãs mais populares da Disney, então 
deem-nos as mentiras coloridas e feliz ignorância.

“Inside Out” tem estado envolvido em mistério desde que foi 
anunciado, mas o realizador Pete Docter � nalmente desvendou 
alguns detalhes sobre o projeto no Annecy International Animation 
Film Festival.
Na apresentação, Docter revelou que a protagonista é Riley Anderson, 
uma menina de 11 anos que se muda com os seus pais de uma 
zona rural para a cidade de São Francisco. No entanto, a trama 
passa-se no seu subconsciente, onde as emoções decidem as 
suas reações através de um painel de controlo. 
Medo, Tristeza, Alegria, Repugnância e Raiva são as emoções 
retratadas, escolhidas depois de feita uma pesquisa sobre o 
funcionamento da mente. São também elas que ajudam Riley a
reagir e adaptar-se à sua nova realidade, e que nos vão fazer viajar 
por várias áreas da mente da jovem, contadas através da perspe-
tiva do pai.
Segundo Docter, este é um projeto conceptual que explora as 
mudanças emocionais que ocorrem ao longo do crescimento, ba-
seado principalmente na experiência que teve com a sua própria 
� lha.
Temos de esperar até 2015 para vermos o resultado � nal nas salas 
portuguesas.

Embora algumas adaptações de videojogos para o cinema nunca cheguem a 
acontecer, e muitas das que acontecem sejam fracas em termos qualitativos, nada 
impede que se tente transformar as personagens de videojogos em sucessos cinematográ-
� cos. A nova tentativa surge por parte de Neal Moritz, um dos responsáveis pela 
saga “Velocidade Furiosa”, que pretende levar “Sonic the Hedgehog” até ao grande 
ecrã. A Sony, a Sega e o estúdio de animação japonesa Marza Animation estão a 
desenvolver um � lme que será tanto animado como live-action, muito ao estilo dos 
� lmes “Smurf”.
Para os menos atentos, o famoso ouriço azul deu pela primeira vez um ar da sua graça 
(nas consolas) no já longínquo ano de 1991. Mais de 20 anos depois, pode surgir 
o � lme, com um argumento a ser desenvolvido por Evan Susser e Van Robichaux.
Sonic já teve mais do que uma série para televisão, o que leva a acreditar que tam-
bém poderá ter sucesso no grande ecrã. Se o � lme se vier a ter boas receitas de 
bilheteira, poderão existir planos para mais umas quantas películas.
Pouco mais se sabe sobre o � lme, mas estão prometidas 
batalhas com o malvado Dr. Ivo “Eggman” Robotnik.

Sony planeia filme 
sobre "Sonic the Hedgehog"
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Informação na 
ponta dos dedos

A Universidade Europeia acaba de criar a plataforma 
uAcesso.pt, onde podes consultar tudo sobre o acesso 
ao Ensino Superior. Disponível no teu smartphone, 
tablet ou computador, agora, saber como aceder à 
Universidade é mais fácil. Nós explicamos-te como.

A Universidade Europeia sabe que a escolha de um curso supe-
rior é um momento essencial na tua vida. Para te ajudar a fazer 
uma opção responsável, consciente e sobretudo informada, 
disponibiliza-te dados sobre provas de ingresso, pré-requisitos, 
calendários de exames, candidaturas, instituições, cursos, bolsas 
de estudo e médias de acesso.
Tudo isto ao alcance de um clique, na nova plataforma uAcesso.pt.
 

Em www.uacesso.pt podes consultar estes dados de forma fácil 
e intuitiva, graças a uma aplicação que funciona como motor 
de pesquisa de instituições/cursos. Para além desta aplicação, 
tens à tua disposição uma calculadora de média de ensino se-
cundário e acesso ao ensino superior, bem como indicadores 
que podem fazer toda a diferença na tua escolha. Para além 
disto, existem ferramentas como um simulador de bolsa de estudo 
e indicações para preencher formulários de candidatura ao 
Ensino Superior.
Com a uAcesso.pt podes, também, aceder a exames nacionais 
e resoluções de anos anteriores para te prepares devidamente 
para esta fase tão decisiva da tua vida.
Em resumo, a plataforma disponibiliza-te um conjunto de re-
cursos e ferramentas que te vão apoiar na conclusão do Ensino 
Secundário e no ingresso à Universidade.
Explica-te as razões para prosseguires os estudos, dá-te resposta 
às tuas perguntas, apoia-te na escolha de um curso superior e 
ainda te oferece um conjunto de dicas para que a tua decisão 
seja sustentada e assente em fatores que vão fazer a diferença 
no teu futuro pro� ssional.

Encontra tudo isto e muito mais em 

www.uacesso.pt

A Universidade Europeia integra, desde 2011, 
a Laureate International Universities, grupo 
internacional com mais de 800 mil estudantes, 
distribuídos por 75 instituições em 29 países, 
na América do Norte, América Latina, Europa, 
África do Norte, Ásia e Médio Oriente. As uni-
versidades desta rede oferecem mais de 130 
licenciaturas, programas de mestrado e douto-
ramentos em áreas como arquitetura, gestão e 
gestão hoteleira, design, engenharia, ciências 
da saúde, medicina e direito.
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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 coi-
sas 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 par-
tilhar tudo o que quiseres, escreve-nos 
para: geral@maiseducativa.pt e apa-
rece na tua revista!

Soluções online!
Não consegues resolver o 

Sudoku? 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 

� nal do mês, altura em que 
vamos publicar em 

www.maiseducativa.com 
todas as soluções.

Julho e agosto prometem ser meses de férias bem quentes e nós vamos ser os 

teus companheiros nas horas de calor. Este mês, apostámos nos jogos/passatempos 

para te manteres bem entretido enquanto torras à beira da piscina (sempre com 

protector solar, claro) ou te escondes debaixo do guarda-sol. 

Sudoku, palavras cruzadas, sopa de letras… E até um jogo de “Onde estão as 

Mais Educativas?”, com 7 revistas para encontrares… Se não conseguires, espe-

ramos ver-te pelos festivais de verão: MEO Marés Vivas, Ilha dos Sons, Ocean Spirit,… 

e outros! - � camos à tua espera.

Diverte-te e boas férias!

A Mais educativa 'on fire'
Su

D
o

K
u

Su
D
o

K
u

Di� culdade: média
O objetivo é completares os espaços em branco com algarismos de 1 a 9, de 
modo que cada número apareça apenas uma vez em cada linha, quadrado 
3x3 e coluna. Nenhum número pode ser repetido e todos os números de 1 a 
9 devem estar presentes.
Não há lugar certo ou errado para começar, mas nada de pôr números à toa!

onde estão as onde estão as onde estão as onde estão as 
mais educativas?
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Relaxa, estende-te na 
espreguiçadeira e
resolve as palavras 
cruzadas que preparámos 
para ti. Dúvidas? Folheia 
as revistas e não vais ter 
di� culdade em encontrar 
as respostas certas.

Palavras cruzadasPalavras cruzadas

Vertical
1. O que vais tirar se ingressares no Ensino Superior. (Psst, dá uma 
olhada na p. 8!)
2. Dos principais eventos de verão - com muita música e, normalmente, 
muito pó.
3. Uma associação que se dedica a cuidar de bichinhos de estimação 
que precisam da sua ajuda. (p. 20)
6. Os principais protagonistas desta edição da Mais Educativa.

Horizontal
1. O principal prémio que estamos a oferecer esta edição, com tudo o 
que precisas para um verão em grande! (p. 3)
4. Agência que te quer dar a conhecer o Ensino Pro� ssional por dentro. 
(p. 14-16)
5. Animal marinho muito apreciado pelos meninos da Playlist deste 
mês. (p. 10)
7. Uma espécie de pausa sabática, tipicamente entre o Secundário e o 
Ensino Superior. (p. 12-13)
8. O mais recente � lme com Angelina Jolie (precisas de ajuda? Vai à p. 26)
9. Aquilo de que falam os nossos amigos da Rubber Chicken, na p. 24.

Di� culdade: fácil
Três jovens vivem em casas umas 
ao lado das outras na Rua da Mais 
Educativa. Cada um tem um animal 
de estimação diferente. Consegues 
descobrir qual a casa, o nome e o 
tipo de animal de estimação de 
cada um? 
Lê bem as pistas e preenche o quadro.
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1. A Ana vive na casa 1.
2. O animal chamado Faísca mora na casa 
do meio.
3. O animal do Bruno chama-se Lulu.
4. O gato chama-se Mimi.
5. O animal do Filipe não é um coelho. 
6. Um dos animais é um cão.
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NÓS SABEMOS PORQUE NÃO CONSEGUES TER
AS NOTAS QUE QUERES. 

E TU SABES?
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Aquele abraço,

Amizades para

As férias chegam e a vontade de fazer coisas 
diferentes, de ir sem hora de regresso, surge 
tão fervorosamente que o nosso primeiro 
impulso é largar tudo e correr atrás da von-
tade.
Durante o ano, é sempre mais difícil conse-
guir ir onde nos manda o desejo, sem que 
tenhamos sempre uma pequena voz de anjo 
bom por cima do ombro, a alertar-nos para 
os compromissos e responsabilidades. Nas 
férias, essa situação é minimizada. Os afaze-
res escolares e pro� ssionais permitem que 
se deixe para amanhã, ou para a semana, 
ou para o mês que vem. Contudo, os com-
promissos e as responsabilidades não são 
apenas académicas ou pro� ssionais. Temos 
também obrigações que vamos assumindo 
ao longo do tempo que são morais e éticos, 
e que envolvem igualmente sentido de res-
ponsabilidade. 
Os amigos com quem tanto queremos es-
tar e tantos convites recusamos, ou aquela 
visita aos familiares que vamos adiando 
porque durante as aulas se torna mais difícil, 
são exemplos disso. Assim como é exemplo 

lembrarmo-nos do compromisso que as-
sumimos quando tentamos convencer os 
papás e as mamãs para que deixem entrar 
mais um elemento na família. Os animais de 
estimação envolvem sempre uma motiva-
ção inicial, que depois tendencialmente se 
vai desvanecendo no tempo, e nesta altura 
o trabalho que envolve cuidar deles é um 
obstáculo à nossa liberdade de largar tudo 
e ir atrás da vontade.
Reparando no signi� cado da palavra estima-
ção, não é possível dissociar a estima do cui-
dado, da preocupação. Animais de estima-
ção são para isso mesmo, para estimar, para 
cuidar. Tal como nos casamentos, na saúde 
e na doença, nas aulas ou nas férias. É uma 
relação de afeto e proximidade intemporal.
E isso não signi� ca que tenhamos de nos 
privar dos nossos programas nas férias para 
não abandonar os nossos “pets”. O abandono 
não é solução, uma vez que existem um sem 
número de possibilidades sem que tenha-
mos de estar sequer a equacionar tamanha 
maldade a quem tanto nos “mimou”.
Pedir a um amigo, um familiar, um vizinho 

a quem possamos “emprestar” o nosso ani-
mal de estimação pode ser uma alternativa. 
Convencer alguém para � car com animais 
pode não ser fácil, mas quando a emoção e 
o mimo estão envolvidos a tarefa � ca mais 
facilitada. Outra possibilidade pode passar 
por um “hotel” para animais de estimação. 
Pode ser daqueles muito chiques e coque-
tes mas também pode ser uma associação 
amiga dos animais da tua região, que possa 
acolher o teu animal e mimá-lo como se 
contigo estivesse. 
O importante é não se sentir sozinho, assim 
como não te sentirás quando regressares e 
fores invadido por ronronares contagiantes, 
abanos de cauda eletrizantes e festas que 
não acabam, até saciar uma saudade que 
parece eterna.

estimar
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