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     Na minha opinião, as tecnologias têm vantagens desvantagens. 

      Os avanços da tecnologia representam uma realidade cada vez

mais presente na nossa sociedade. Na população mais jovem, a

tecnologia encontra-se já integrada no seu quotidiano e tem

influência no seu desenvolvimento. Por sua vez, a criatividade pode

ser desenvolvida, treinada e aplicada em qualquer campo de ação

humana. Apresentando como ponto de partida o uso das tecnologias

e a criatividade, parece importante perceber- se que a utilização

dessas mesmas tecnologias apresenta algum impacto significativo no

desenvolvimento da capacidade criativa dos jovens.

      As vantagens da tecnologia é que está em todo o  lugar seja

dentro de casa ou fora de casa. Algumas das vantagens são a

facilidade em comunicar uns com os outros; facilidade em encontrar

informação;; potencia as capacidades criativas e facilita o acesso à

educação.

      Algumas das desvantagens são: retira tempo à comunicação ao

vivo; algumas crianças ficam  viciadas.

 A minha conclusão é que os jovens devem ter tecnologia, mas

também não devem abusar dela.
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Salvador Dalí

 Salvador Domingos Felipe Jacinto Dalí nació el 11(once) de mayo

de 1904(mil novecientos cuatro),su muerte fue el 23(veintitrés) de

enero de 1989 (mil novecientos ochenta y nueve). Algunas de sus

películas son un perro Ana luz, el des, el destino, la edad de oro y

mucho más.

 Salvador Dalí fue un pintor importante, conocido por sus obras. En

1925, Salvador Dalí realizó su primera exposición individual en la

Galería Dalmau de Barcelona, en 1926 fui expulsado de la academia

de artes por pelearme con un profesor. Ese mismo año viaja a París y

conoce la Picasso e hizo una segunda exposición en la Galeria

Dalmau. En 1927(mil novecientos veintisiete), se trasladó a París y se

convirtió en miembro oficial del movimiento poe el poeta Andé

Breton en 1929(mil novecientos veintinueve) regresa a españa y

produce el lúgubre juego incluso en 1929(mil novecientos

veintinueve)exposición individual en París, momento en el que se

convierte en pintor surrealista.En los 30(treinta) produjo a su mejor

obra.

 Y en los años 50(cincuenta ) se presentó como pintor católico.
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                                             Recursos Naturais e Meio Ambiente

O meio ambiente está cada vez mais precisando de cuidados e ele

nos propõe a preservar e conservar os recursos naturais, de forma que

possamos promover o desenvolvimento sustentável, permitindo que a

sociedade tenha uma melhor qualidade de vida. É preciso que todos

nós tenhamos consciência de que é preciso preservar e conservar o

meio ambiente e os seus recursos naturais, de forma que saibamos

usar de forma adequada e racional os recursos que a natureza nos

oferece.

 O meio ambiente é muito importante para a nossa sobrevivência e

por essa razão devemos nos conscientizar o quanto antes de que a

natureza pede socorro, ela necessita de cuidados e de respeito.

Somente agindo com medidas de preservação e conservação

ambiental nós poderemos agir de forma ética para ajudar esse

patrimônio de bem comum que é a mãe natureza. O meio ambiente e

os seus recursos naturais devem ser preservados.
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Cidadania
Mitos   e  verdades   do   aquarismo      

Se tem um hobby que desperta fascínio, é o aquarismo. E tudo que desperta
fascínio também gera curiosidade e, por consequência, mistérios. Pensando
em desmistificar esses mistérios e lendas que existem acerca do aquarismo,
listamos e respondemos algumas das dúvidas mais frequentes, revelando-
as. Confira alguns mitos e verdades do aquarismo.

Nunca se deve lavar um aquário - Tirar toda a água, lavar as pedras, não só
não precisa ser feito nunca, como não deve!!! 

 Aquários são ideais para quem tem pouco tempo disponível -
Alimentadores automáticos, alimentos para fins de semana, produtos que
substituem as trocas parciais de água, são apenas alguns exemplos de
produtos que tornam a vida do aquarista mais fácil, portanto : Aquários não
tiram a liberdade de seus donos. 

 Aquários são extremamente educativos- Ajudam as crianças a aprender
noções de responsabilidade, organização, ecologia, biologia, química e
física, ajudando portanto, no desenvolvimento intelectual das crianças. 

 Aquários são relaxantes e anti estressantes - Muitos psicólogos e também
psiquiatras recomendam a pessoas estressadas e ansiosas a manutenção de
um aquário em casa, pois estes, comprovadamente relaxa, distrai e
entretém. 
 corpo
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 Aquários são relaxantes e anti estressantes - Muitos psicólogos e
também psiquiatras recomendam a pessoas estressadas e ansiosas a
manutenção de um aquário em casa, pois estes, comprovadamente relaxa,
distrai e entretém. 
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      Henrique, Duque de Viseu
 O Infante Dom Henrique de Avis, 1.º duque de viseu e 1.º senhor da covilhã
(Porto, 4 de março de 1394 - sagres 13 de  novembro de 1460), foi um infante
portugues e a mais importante figura do início da era das descoberta,
popularmente conhecido como Infante de Sagres ou O Navegador.Os seus
restos mortais encontram-se sepultado no mosteiro da batalha. 
A sua vida
 Infante D. Henrique nasceu numa quarta feira de cinzas na cidade do
Porto, Portugal, no dia então considerado pouco propício ao nascimento de
uma criança. Era o quinto filho de joão I de portugal, fundador da Dinastia d
avis, e de Dona Filipa de lencastre.
 Foi baptizado alguns dias depois do seu nascimento, tendo sido o seu
padrinho o bispo de viseu. Os seus pais deram-lhe o nome Henrique
possivelmente em honra do seu tio materno, o duque Henrique de lencastre
(futuro Henrique IV de Inglaterra).
 Pouco se sabe sobre a vida do infante até aos seus catorze anos. Tanto ele
como os seus irmãos tiveram como aio um cavaleiro da ordem de avis.
Foi o principal impulsionador da expansão portuguesa, os chamados
descobrimentos portugueses.
Em 1414, convenceu seu pai a montar a campanha para a conquista de Ceuta
na costa norte-africana junto ao estreito de Gibraltar. A cidade foi
conquistada em Agosto de 1415,assegurando ao reino de Portugal o controle
das rotas marítimas de comércio entre o Atlântico e o Levante.        

História

https://pt.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Viseu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Covilh%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1394
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sagres_(Vila_do_Bispo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1460
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Descobertas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarta-feira_de_cinzas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_I_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinastia_de_Avis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filipa_de_Lencastre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo_de_Viseu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_de_Avis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Ceuta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estreito_de_Gibraltar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Levante_(Mediterr%C3%A2neo)


                                               Redondo, February 11, 2021
Dear diary,
I got up today at 8:00. Usually, in the morning, when I wake up, I always get
cranky and grumpy, but today I woke up in a good mood.
I started online classes at 8:10 am, because due to the pandemic I can't take
face-to-face classes. I listened carefully to the subjects of the various
disciplines and did, in the asynchronous classes, the that my teachers
indicated. I had lunch with my brother, who is now quarantined. The fact
that he is in
the house is more of a headache i have, but anyway, it's so life. Come to think
of it, he You must have your white hair to put up with my stupid things all the
time. But you have to apologize, because I'm in my teens. I know, sometimes
it's not easy this coexistence! During this afternoon, I did some more work
that the teachers sent for the classroom and then Went to help my mother in 
 he store. Then I went for a walk with my dog. I live in the countryside, I have
a lot of outdoor space, I have the possibility to take tours through the field
and breathe the fresh air. I love these moments! Not all people,
unfortunately, have that possibility. At 7:00, I went to take a shower. Then I
had dinner with my family. Minutes after dinner, I raised the table and went
into the tv room. A little "fight" began, for the My dad wants to see movies, my
mom soap operas and my football brother. It's always like this, after of
dinner. I don't say anything anymore, I just let myself laugh. I went to my
room to play on the computer and think about my life. It's so sad not to be
able to go to school! Not being able to live with my friends, not being able to
leave the house! I don't want to think more about this situation, I'm going to
sleep.
See you tomorrow, my friend.

   Inglês  


