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as escolas, do pré-escolar ao ensino su-
perior, estão encerradas desde o dia 22 de 
janeiro, e durante 15 dias.

não haverá aulas a distância e este perío-
do de interrupção será recuperado ao lon-
go do calendário escolar.

universidades e politécnicos, que estão 
em frequências e exames, “terão que se 
adaptar a esta nova realidade”, segundo o 
primeiro ministro, antónio Costa.

“o instituto ricardo jorge deu-nos novos 
dados sobre a nova estirpe britânica do 
coronavirus, que tem uma prevalença de 
20% mas que poderá ter um crescimento 
até aos 60% nas próximas semanas. man-
da o princípio da precaução interromper-
mos as atividades letivas, as quais serão 
depois compensadas, no futuro, ao longo 

do calendário escolar”, referiu o primeiro 
ministro, antónio Costa, em conferência 
de imprensa realizada na tarde de 21 de 
janeiro.

na prática, não haverá, ao contrário do 
que sucedeu em março do ano passado 
e no último ano letivo, aulas a distância.

a prioridade será o ensino presencial, o 
qual será reposto e recuperado ao lon-
go calendário escolar, por exemplo nas 
interrupções letivas do carnaval, páscoa 
ou verão.

“as escolas não foram nem são o princi-
pal foco de transmissão. e não é por as 
escolas estarem encerradas para proteção 
dos professores, alunos e funcionários 
não docentes, que as medidas de confina-
mento obrigatório e teletrabalho deixam 
de estar ativas, pois elas vão manter-se”, 
acrescentou antónio Costa.

Nova estirpe britâNica de 
coroNavirus é mais coNtagiosa

escolas fechadas
e sem eNsiNo a distâNcia

o primeiro ministro lembra que “até ao 
limite tentámos evitar tomar estas medi-
das. Foi feito um grande esforço em pre-
parar as escolas para o ensino presencial, 
o que aconteceu no primeiro período e 
até hoje. registou-se um baixíssimo nú-
mero de casos. as escolas nunca foram 
foco de infeção. e o trabalho de todos os 
profissionais merece a nossa admiração. 
mas, face à alteração da estirpe do vírus 
que tem uma maior carga viral e maior 
índice de transmissão, para proteção da 
comunidade escolar interrompemos as 
atividades letivas que serão compensadas 
ao longo do calendário escolar”.

para além desta medida, foi também de-
cretado o fecho das lojas do cidadão e 
os outros serviços públicos apenas fun-
cionarão por marcação. por outro lado, 
os tribunais vão suspender os prazos do 
processos não urgentes.

Com o encerramento das escolas, o go-
verno anunciou também apoio para as 
famílias com filhos com idade igual ou in-
ferior a 12 anos. um apoio que passa pela 
justificação de faltas perante a entidade 
patronal, e um apoio de 66% do valor do 
vencimento.

por outro lado, vão manter-se abertas as 
chamadas escolas de acolhimento, para 
receber as crianças com idade igual ou in-
ferior a 12 anos, cujos pais trabalhem em 
serviços prioritários, ficando garantido o 
apoio à alimentação dos jovens.

as Comissões de proteção de Crianças e 
jovens vão também manter-se em funcio-
namento, para garantir o cumprimento 
dos direitos dos mais novos. i

Fotos: freepik - marymarkevich 

durante 15 dias as escolas vão estar fechadas e sem ensino a distância. Confinar é a palavra 
de ordem para combater a pandemia que continua a matar que se farta. Fiquem em casa!



peter rabbit 2: coelho à solta (dob.)
depois de bea oficializar a sua relação com thomas, com quem 
peter rabbit rivalizou durante tanto tempo, o pobre animal 
sente-se posto de parte. para tornar tudo pior, após a publica-
ção do livro onde bea relata as aventuras dos coelhos, parece 
que todos olham peter de lado, como se estivesse prestes a 
fazer tropelias ou a meter-se em sarilhos. Consumido por um 
enorme sentimento de abandono, aproveita uma viagem dos 
seus tutores para fugir de casa. nessa fuga, vai conhecer al-
gumas personagens que, apesar da sua moral duvidosa, pare-
cem dar pouca importância ao seu passado. i
Título original: Peter Rabbit 2; Animação, Aventura, Família; Data de Estreia: 
11/02/2021; Realização: Will Gluck; País: EUA | Australia; Idioma: Inglês

Fonte: Castello Lopes

hitman 3
o agente 47 regressa no seu estilo impiedoso em Hitman 
3 para levar a cabo os contratos mais importantes da sua 
carreira. Quando o pó assentar, 47 e o mundo que o rodeia 
nunca mais serão os mesmos.
Visita locais exóticos e meticulosamente detalha-
dos recheados de oportunidades criativas, num mun-
do tátil e imersivo que oferece ao jogador um manan-
cial de escolhas e sempre maneiras novas de jogar. i

Fonte: Playstation

oNeplus baNd
a oneplus band pode ser gerida através da aplicação oneplus 
Health disponível para android. a aplicação analisa os nossos 
dados de saúde que podem ser utilizados para definir os nos-
sos objetivos fitness. 
no que diz respeito às especificações técnicas, a oneplus band 
tem um ecrã oled de 1.1 polegada com resolução de 126x294 e 
pulseira de silicone. estará disponível em preto, azul-marinho 
e laranja/cinza. tem certificado de resistência ip68, ou seja, 
resiste a água, até 50 metros de profundidade durante 10 mi-
nutos, e poeiras. a sua bateria é de 100mah que, segundo a 
marca, dura até duas semanas. i

Fonte: PC Diga

	mariza canta amália 
mariza 

 

	Jolly holiday – andré 
rieu & the Johann strauss
orchestra and his Johann
strauss orchestra

  be    
bts

 ao vivo no são luiz 
sérgio godinho and 
orquestra metropolitana 
de lisboa

  letter to You  
bruce springsteen

 power up   
ac/dc

	live at the royal 
albert hall   
arctic monkeys

	idiot prayer – Nick
cave alone at alexandra
palace – Nick cave

	Wonder   
shawn mendes

	delicate sound of 
thunder – pink floyd

  Fonte: Associação 
Fonográfica Portuguesa

 drivers license   
olivia rodrigo

 sweet melody  
little mix

	afterglow   
ed sheeran

	Whoopty   
cJ

 anyone   
Justin bieber

 Without You   
Kid laroih

	paradise   
meduza ft dermot 
Kennedy

 get out my head  
shane codd

	levitating   
dua lipa

	You broke me first  
tate mcrae

Fonte: APC Chart

magazine 
gamer
olá nesta edição do magazine 
gamer vou-vos recomendar 
quatro jogos para se diverti-
rem nestas férias “surpresa”.

super mario 3d all-stars
mergulha nesta coleção de 3 
jogos clássicos 3d do mario. 
nesta coleção poderás jogar 
desde jogos clássicos como 
Super mario 64, passando 
pelo paradisíaco Super mario 
Sunshine, até ao intemporal 
Super mario galxy. 
esta é uma boa maneira de 
ocupares os tempos nestas 
férias, acredita, nesta cole-
ção tens mesmo muito para 
fazer. e lembra-te: este jogo 
só poderá ser comprado até 
ao final de março deste ano, 
por isso, se ainda não o tens, 
é melhor começares a pensar 
nisso...
among us
joga, online, com os teus 
amigos este jogo. Faz tarefas 
e descobre quem é que é o 
impostor. lembra-te: nunca 
confies em ninguém, nem 
no teu melhor amigo, isto 
porque... existe um impostor 
entre nós...
agora falando a sério, este 
jogo é super divertido de jo-
gar com amigos, a distância. 
na minha opinião, até é mais 
divertido do que jogar “cara a 
cara”, pois assim é impossí-
vel que alguém dê uma “es-
preitadela” no teu jogo.
forza horizon 4
um jogo para fãs de corridas, 
onde podes correr com mais 
de 450 carros. Sem dúvida 
o melhor jogo de corridas 
disponível tanto para Xbox 
como para pC.
Com corridas disputadas 
num mundo aberto, inspira-
do na grã bretanha. um jogo 
que muda com as estações, 
que a cada semana se al-
teram. É um bom jogo para 
quem gosta de “dar uma vol-
ta de carro”, mas que devido 
à quarentena não pode.
minecraft
um jogo para toda a gente. 
aqui podes criar e sobreviver 
sozinho ou com amigos. este 
jogo não precisa de apresen-
tação. É  um dos mais bem 
sucedidos de sempre e que 
podes jogar sem te cansares, 
com servidores onde podes 
ter mini jogos ou sobrevi-
ver num mundo anárquico. 
podes também jogar offline, 
jogar no modo criativo e criar 
estruturas incríveis. ou… po-
des tentar sobreviver sozi-
nho no modo de sobrevi-
vência. i
           afonso Carrega 
 (aluno do 10o ano)

phantom canyon
o nuC 11 enthusiast ou “phantom Canyon”, promete desempe-
nho em jogos com um i7-1165g7 quad-core de 28W (o mesmo 
encontrado no dell XpS 13 2020) e um rtX 2060, que foi feito 
desatualizado um dia antes do anúncio da intel do computador. 
também mantém o i / o empilhado o que tornou a última geração 
excelente, incluindo duas portas thunderbolt 4, ethernet de 2,5 
gb, seis portas uSb 3.2 tipo-a e Wi-Fi 6. a falta de Hdmi 2.1 (só 
tem 2.0b) pode ser perdoado devido à inclusão de uma saída 
mini displayport 1.4. e, novamente, tudo isto cabe numa pequena 
caixa. i

Fonte: PC Diga

velozes e traquinas: 
a grande corrida (dob.)
Frankie Quatro-olhos e a sua equipa, incluindo a sua piloto, So-
phie, enfrentam dois recém-chegados: o misterioso e arrogante 
zac e a sua atlética prima Charlie. o fantástico trenó criado por 
Frankie desintegra-se mesmo antes de cruzar a linha da meta. 
É uma derrota amarga para Frankie, que se recusa a aceitar 
que pode ter cometido alguns erros de construção. juntamente 
com os amigos, ele consegue provar que zac fez batota durante 
a corrida. Frankie exige uma nova corrida, que zac aceita com 
a condição de Frankie construir uma pista totalmente nova. i
Título original: RACetime ; Animação; Data de Estreia: janeiro 2021; Realiza-
ção: Benoît Godbout, Jean-François Pouliot; País: França; Idioma: Português; 

Fonte: Castello Lopes

the dark eye: memoria
duas histórias, duas personagens principais, uma expe-
riência épica: em memoria, os jogadores alternam entre 
diferentes períodos de tempo, acompanhando dois pro-
tagonistas distintos: Sadja, uma princesa do sul que quer 
ser uma heroína de guerra, e geron, um apanhador de 
pássaros que deseja quebrar uma maldição que aflige a 
sua namorada. o jogo combina jogabilidade point & click 
com habilidades mágicas únicas. i

Fonte: Nintendo




