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1
muitas vezes, nesta altura ainda são mui-
tas as dúvidas que pairam no ar. Será que 
quero ir para este curso? para aquela ins-
tituição? estarei a pensar bem ou estou a 
escolher a formação para a qual a maioria 
dos meus colegas está a pensar ir. nesta 
equação, é importante que penses por ti, 
por aquilo que pensas vir a fazer no teu 
futuro, sempre com a ideia de que a li-
cenciatura é o início de um caminho e não 
o fim. podes fazer uma licenciatura numa 
determinada área e fazer o mestrado numa 
outra que também gostes e, mais tarde, o 
doutoramento numa outra.

2
não feches portas. tenta ser o mais racio-
nal possível. a entrada no ensino superior 
é um momento importante para o teu futu-
ro. a rede de universidades e politécnicos 
é vasta. está em todo o país. mais perto 
ou mais longe de casa, terás sempre uma 
oportunidade. e é nisso que deves pensar.

todos os cursos estão avaliados e acredi-
tados pela agência nacional de avaliação 
e acreditação do ensino Superior (a a3eS). 
este é o garante de qualidade no processo 
formativo. Como vês não tens razão para 
ficar de fora.
Com as notas que obtivestes no ensino se-
cundário e com as que vais obter nos exa-
mes, só tens que fazer contas e analisar 
as possibilidades, sabendo que a nota dos 
exames de ingresso pode ter uma influên-
cia entre 35% a 50%, dependendo do curso 
e da instituição a que te candidatares. no 
site do ensino magazine (https://www.en-
sino.eu/media/qkpfjd2l/cna2021_1fase_fi-
nal.pdf) podes encontrar as últimas notas 
de entrada de todos os cursos do ensino 
superior público em 2021. assim ficarás 
com uma ideia do que está em cima da 
mesa.

3
lembra-te que por vezes o facto de não 
entrares naquela que era a tua escola de 
sonho não significa que uma outra opção 
não seja igualmente boa. no ensino supe-
rior o caminho faz-se caminhando. pensa 
nisso e procura escolher os cursos em que 

SeiS dicaS que te podem ajudar

tudo o que preciSaS de Saber 
para entrareS no Superior

tens mais possibilidades de entrar. não 
queiras ficar de fora.

4
neste processo de escolha, há outras 
questões importantes que deves ter em 
conta, como a empregabilidade dos cursos 
e as saídas profissionais que lhe estão as-
sociadas. São dados que podes encontrar 
no portal infoCursos que a direção geral 
do ensino Superior anualmente publica 
(https://infocursos.medu.pt/).

5
o fator económico é também determinan-
te no momento de se tomarem decisões. 
Quando entras no ensino superior há um 
conjunto de verbas que lhe estão associa-
das como as propinas, o alojamento ou 
a alimentação. a isto deves somar algum 
dinheiro que normalmente é necessário, 
como fotocópias ou aquisição de manuais.
o ideal é que nenhum estudante deixe de 
estudar por falta de dinheiro. nesse senti-
do, o estado tem também disponível um 
programa de bolsas de estudo e um con-
junto de programas de apoio, como o que 

visa incentivar e apoiar a frequência do 
ensino superior em regiões do país com 
menor procura e menor pressão demográ-
fica por estudantes economicamente ca-
renciados que residem habitualmente nou-
tras regiões. podes encontrar os diferentes 
regulamentos no site da direção geral do 
ensino Superior (https://www.dges.gov.pt/
pt/pagina/informacoes?plid=373).
há ainda diferentes instituições que anual-
mente atribuem bolsas, como o Santander 
universidades ou o ensino magazine, as 
quais podem ser uma ajuda.
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não desistas. Se não entrares na 1a fase 
poderás tentar entrar na 2a fase do Con-
curso nacional de acesso, tendo em conta 
as vagas sobrantes da 1a fase. Caso fiques 
colocado(a) e queres tentar um outro cur-
so também o poderás fazer na 2a fase. 
neste caso particular se fores colocado na 
2a fase, a colocação na 1a fase, bem como 
a matrícula e inscrição que realizaste, são 
anuladas. a lógica repete-se na 3a fase de 
candidaturas.

agora desejamos-te boas escolhas.

a primeira faSe do concurSo nacional de aceSSo ao enSino Superior tem início a 25 de julho e termina a 8 de agoSto. 
eSte é um momento importante para o teu futuro. eScolhidoS oS exameS de aceSSo, há que analiSar aS poSSibilidadeS 
e oS curSoS pretendidoS, comparar aS médiaS de entrada do paSSado, e fazer aS eScolhaS que conSideraS maiS 
acertadaS. há um conjunto de fatoreS que te podem ajudar na deciSão e que deveS ter em conta. não São dicaS 
deciSivaS, maS podem ajudar-te, a ti e à tua família, a eScolher o teu futuro. toma nota.



casa de repouso
“Casa de repouso” apresenta-nos uma rara história de amiza-
de entre milann, um jovem criminoso obrigado a cumprir traba-
lho comunitário num lar de idosos, e um grupo de reformados 
que não está preparado para acolher este novo membro. i

Título original: Maison de Retraite; Comédia; Data de Estreia: 17/08/2022; Rea-
lização: Thomas Gilou; País: França, Suiça; Idioma: Francês; 

Fonte: Castello Lopes

marvel’s Spider-man: miles morales
nesta nova aventura do universo de marvel’s Spider-man, 
o adolescente miles morales tenta adaptar-se ao seu novo 
bairro ao mesmo tempo que segue as pisadas do seu 
mentor, o peter parker, para se tornar o novo Spider-man.
mas, quando uma feroz disputa pelo poder ameaça des-
truir o seu novo lar, o aspirante a herói percebe que, 
com grande poder, vem também grande responsabili-
dade. para salvar a nova iorque da marvel, o miles vai ter 
de entrar em ação e assumir o papel de Spider-man. i

Fonte: Playstation

dji mini 3 pro
potente e mega compacto, o dji mini 3 pro é tão poderoso 
quanto é portátil. pesando menos de 249 gramas, conta 
com recursos de segurança otimizados e em conformidade 
com as regras de voo da maioria das regiões. redefine o 
significado de voar com um mini-drone com o dji mini 3 pro. 
Com hélices maiores, uma inclinação aerodinâmica do 
corpo e um poderoso sistema de deteção de obstáculos, 
permite maior tempo de voo e segurança. o estabilizador 
redesenhado oferece uma faixa de rotação mais ampla para 
fotos em ângulo baixo e gravação vertical, permitindo infi-
nitas oportunidades criativas.

Fonte: Worten
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	harry’s house  
harry Styles

 eu de toupeira  
josé afonso

  the dark Side of the 
moon – pink floyd

  harry Styles   
harry Styles

 We    
arcade fire

	mr. morale & the big 
Steppers – Kendrick lamar

	future nostalgia  
dua lipa

	fine line   
harry Styles

	greatest hits  
queen

  Fonte: Associação 
Fonográfica Portuguesa

 running up that hill  
Kate bush

 afraid to feel  
lf System

	as it was   
harry Styles

	break my soul  
beyonce

 green green grass  
george ezra

 go    
cat burns

	about damn time  
lizzo

 massive   
drake

	iftK   
tion Wayne & la roux

	late night talking  
harry Styles

Fonte: APC Chart

magazine 
gamer
olá, bem vindos a mais um 
magazine gamer. o tema 
deste mês aborda um novo 
tipo de consolas portáteis 
que tem vindo a surgir e/ou 
serão lançadas este ano. Fa-
lo-vos de consolas portáteis 
com Cpu’s de computadores 
portáteis e que têm como 
sistema operativo Windows 
ou SteamoS e uma distribui-
ção linux. mas já falaremos 
disso. o essencial a saber so-
bre estas consolas é que com 
elas podes jogar jogos mais 
antigos a partir de emulado-
res, mas também jogos feitos 
para pC. estes jogos podem 
ir de jogos indie, ou com já 
alguma idade, aos novos gra-
ficamente mais exigentes, de 
acordo com a capacidade do 
processador de cada consola.
a primeira consola deste gé-
nero que conseguiu captar a 
atenção da comunidade ga-
mer, foi a Steam deck, criada 
por uma das maiores lojas de 
jogos online para pC, a Ste-
am. esta consola tem como 
sistema operativo o Stea-
moS, uma versão de linux 
feita para que não necessites 
de usar rato ou teclado para 
começar a jogar. É também 
mais fácil de utilizar, visto 
que é só iniciares sessão 
com a tua conta da Steam, 
escolher um jogo e instalá-
lo. Com esta consola és ca-
paz de jogar jogos menos e 
mais exigentes, como god of 
War ou elden ring. ainda po-
derás instalar Windows para 
que esta consola se torne 
num verdadeiro computador 
e assim jogares jogos que 
não estão na Steam. o pre-
ço é um pouco salgado, mas 
justo para a performance que 
recebes, começando nos 419 
euros para a versão com 64 
gb de memória emmC.

mas não te preocupes, pois 
ainda este ano ou no próxi-
mo irão sair outras consolas 
deste género de empresas 
como a anbernic, cujo o seu 
Win 600, com o processado-
res da amd 3050e ou 3020e, 
compatível com Steamos, já 
chegou ao mercado por 300 
dólares. muitos outros che-
garão ainda este ano de em-
presas como aya neo ou ayn, 
que terão as suas consolas 
a começar a custar menos 
de 300 euros. É sem dúvida 
um bom momento para ser 
gamer e há muito para estar 
excitado. i

afonso Carrega

(aluno do ensino Secundário)

monitor lg dualup ergo
este monitor de proporção 16:18 suporta dois monitores de 
21.5 polegadas (proporção 16:9), num só ecrã. aumenta a 
eficiência do trabalho e a produtividade ao mesmo tempo.
a flexibilidade aprimorada do suporte ergo oferece ajus-
te ergonómico expandido de extensão, retração, rotação, 
pivot, altura e inclinação, além de fornecer uma posição 
perfeita da tela para uma experiência mais confortável e 
sustentável. o painel nano ipS SdQhd de 27.6 polegadas 
(2560 x 2880, proporção 16:18) suporta um amplo espectro 
de cores, 98% da gama de cores dCi-p3 e oferece reprodu-
ção de cores vibrantes com o suporte de hdr10. i

Fonte: PC Diga

galilebre e o templo perdido
galilebre é um jovem herói que nasceu meio lebre, meio galinha 
e foi adotado pelo rei pedro, uma famosa lebre aventureira. de-
sejoso de se integrar e de ser amado, galilebre é obcecado por 
aventuras – apesar de ser muito desastrado Quando o maior 
vilão do reino –o seu próprio tio –foge da prisão e ameaça der-
rubar o seu pai, galilebre embarca numa corrida épica contra o 
tempo para o impedir, juntamente com abel, uma tartaruga sar-
cástica, e mena, uma destemida especialista em artes marciais. 
Com as vozes de tiago teotónio pereira e Carolina patrocínio. i
Título original: Chickenhare And The Hamster Of Darkness; Animação, Aventura, 
Comédia, Família; Data de Estreia: 21/07/2022; Realização: Ben Stassen, Benja-
min Mousquet; País: Bélgica, França; Idioma: Português

Fonte: Castello Lopes

metal Slug tactics
metal Slug está de volta com um novo capítulo do universo 
metal Slug. descobre uma nova faceta deste icónico jogo de 
ação frenética e salta para um rpg tático dinâmico com ele-
mentos roguelike! depois de passar algum tempo escondido 
num país opositor ao World government, donald morden or-
ganizou pacientemente um golpe de estado e agora está final-
mente pronto para se vingar do mundo com a ajuda do exérci-
to que juntou ao longo dos anos. os peregrine Falcons terão de 
fazer tudo o que estiver ao seu alcance para romper as linhas 
inimigas e eliminar morden antes que o conflito se agrave! i

Fonte: Nintendo




