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Nova estirpe britânica de
coronavirus é mais contagiosa

Escolas fechadas
e sem ensino a distância
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!

As escolas, do pré-escolar ao ensino superior, estão encerradas desde o dia 22 de
janeiro, e durante 15 dias.
Não haverá aulas a distância e este período de interrupção será recuperado ao longo do calendário escolar.

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.

Universidades e politécnicos, que estão
em frequências e exames, “terão que se
adaptar a esta nova realidade”, segundo o
Primeiro Ministro, António Costa.

A prioridade será o ensino presencial, o
qual será reposto e recuperado ao longo calendário escolar, por exemplo nas
interrupções letivas do carnaval, Páscoa
ou verão.

“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. Manda o princípio da precaução interrompermos as atividades letivas, as quais serão
depois compensadas, no futuro, ao longo

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

O Primeiro Ministro lembra que “até ao
limite tentámos evitar tomar estas medidas. Foi feito um grande esforço em preparar as escolas para o ensino presencial,
o que aconteceu no primeiro período e
até hoje. Registou-se um baixíssimo número 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 decretado o fecho das lojas do cidadão e
os outros serviços públicos apenas funcionarão por marcação. Por outro lado,
os Tribunais vão suspender os prazos do
processos não urgentes.

Com o encerramento das escolas, o Governo anunciou também apoio para as
famílias com filhos com idade igual ou inferior 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 inferior 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 funcionamento, para garantir o cumprimento
dos direitos dos mais novos. i
Fotos: freepik - Marymarkevich
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Olá nesta edição do Magazine
Gamer vou-vos recomendar
quatro jogos para se divertirem 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 coleção 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...

Velozes e Traquinas:
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PeterRabbit2:CoelhoàSolta(Dob.)

Frankie Quatro-Olhos e a sua equipa, incluindo a sua piloto, Sophie, 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; Realização: Benoît Godbout, Jean-François Pouliot; País: França; Idioma: Português;
Fonte: Castello Lopes

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 publicação 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 algumas personagens que, apesar da sua moral duvidosa, parecem 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

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, inspirado na Grã Bretanha. Um jogo
que muda com as estações,
que a cada semana se alteram. É um bom jogo para
quem gosta de “dar uma volta de carro”, mas que devido
à quarentena não pode.

Afonso Carrega
(Aluno do 10o ano)

Be 			
BTS

 Ao Vivo no São Luiz

Sérgio Godinho and
Orquestra Metropolitana
de Lisboa

 Letter to You

Bruce Springsteen

 Power Up 		
 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

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 detalhados recheados de oportunidades criativas, num mundo tátil e imersivo que oferece ao jogador um manancial de escolhas e sempre maneiras novas de jogar. i

		

The Dark Eye: Memoria

Duas histórias, duas personagens principais, uma experiência épica: em Memoria, os jogadores alternam entre
diferentes períodos de tempo, acompanhando dois protagonistas 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: Playstation

Fonte: Associação
Fonográfica Portuguesa

 Drivers License
Olivia Rodrigo

Fonte: Nintendo

 Sweet Melody
Little Mix

 Afterglow 		
Ed Sheeran

 Whoopty 		

Minecraft
Um jogo para toda a gente.
Aqui podes criar e sobreviver
sozinho ou com amigos. Este
jogo não precisa de apresentação. É um dos mais bem
sucedidos de sempre e que
podes jogar sem te cansares,
com servidores onde podes
ter mini jogos ou sobreviver num mundo anárquico.
Podes também jogar offline,
jogar no modo criativo e criar
estruturas incríveis. Ou… podes tentar sobreviver sozinho no modo de sobrevivência. i



AC/DC

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 jogar com amigos, a distância.
Na minha opinião, até é mais
divertido do que jogar “cara a
cara”, pois assim é impossível que alguém dê uma “espreitadela” no teu jogo.

 Jolly Holiday – André
Rieu & The Johann Strauss
Orchestra and His Johann
Strauss Orchestra

CJ

 Anyone 		
Justin Bieber

Phantom Canyon

O NUC 11 Enthusiast ou “Phantom Canyon”, promete desempenho 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

 Without You 		

ONEPLUS BAND

Kid Laroih

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 nossos 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 minutos, e poeiras. A sua bateria é de 100mAh que, segundo a
marca, dura até duas semanas. i
Fonte: PC Diga

 Paradise 		

Meduza ft Dermot
Kennedy

 Get out my head
Shane Codd

 Levitating 		
Dua Lipa

 You broke me first
Tate Mcrae

Fonte: APC Chart

