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(Tradução) 

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à 

Assembleia Legislativa, Ma Io Fong 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Ma Io Fong, de 21 de Janeiro de 

2022, enviada a coberto do ofício n.º 119/E91/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa, de 28 de Janeiro de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo em 31 de Janeiro de 2022: 

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 

(DSEDJ) tem, constantemente, desenvolvido os trabalhos educativos com base na 

filosofia política “Dar prioridade à prevenção e importância à educação”, 

implementando, em vários campos e em parceria com escolas, famílias, 

comunidades e a comunicação social, os trabalhos da Educação Sexual, 

promovendo com empenho o conceito de “Educação Sexual a partir do seio 

familiar”. 

A DSEDJ tem vindo a desenvolver, sistematicamente, os trabalhos relativos à 

Educação Sexual por meio dos currículos e da didáctica, tendo já integrado os 

conteúdos de Educação Sexual em determinadas disciplinas do currículo regular, 

como Educação Moral e Cívica, Conhecimentos Gerais e Ciências da Natureza, 

em conformidade com o «Quadro da organização curricular da educação regular do 

regime escolar local» e as «Exigências das competências académicas básicas da 

educação regular do regime escolar local», no propósito de garantir aos alunos dos 

diferentes níveis de ensino oportunidades para adquirirem conhecimentos básicos, 

atitudes e habilidades adequados às características das suas faixas etárias e do seu 

desenvolvimento físico e mental.  

Com o objectivo de apoiar as escolas na promoção efectiva da Educação 

Sexual, facilitando aos alunos a aquisição sistemática de conhecimentos nesta área 

através dos currículos da educação regular, no ano lectivo de 2020/2021 a DSEDJ 
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reeditou os «Recursos auxiliares da Educação Sexual» e procedeu à distribuição 

destes materiais didácticos às escolas locais, no sentido de disponibilizar recursos 

profissionais e sistemáticos. A nova edição do manual didáctico «Educação Moral 

e Cívica», destinada aos ensinos Primário e Secundário Geral, resulta já de uma 

renovação e de um melhoramento concordantes com a evolução social de Macau, 

integrando conceitos, tópicos e conteúdos essenciais dos «Recursos auxiliares da 

Educação Sexual». 

Para criar a “Base de recursos pedagógicos de Educação Moral e Cívica”, a 

DSEDJ recolheu informação junto de mais de 20 entidades públicas, disponibilizou 

actividades de formação sobre Educação Sexual ao pessoal docente, aos agentes de 

aconselhamento aos alunos e aos promotores de sáude destacados nas escolas, no 

sentido de estes passarem a dominar mais técnicas e a deter mais recursos 

pedagógicos. 

Quanto às actividades educativas, através dos agentes de aconselhamento 

destacados nas escolas, a DSEDJ realiza, regularmente, actividades de 

aconselhamento relacionadas com a Educação Sexual para os alunos de todos os 

níveis de ensino, do Infantil ao Secundário Complementar, para que estes 

desenvolvam atitudes e valores adequados. Além disso, a DSEDJ também apoia, 

de forma diversificada, as escolas no desenvolvimento dos respectivos trabalhos, 

através do plano de apoio às escolas para a implementação da Educação Sexual, de 

teatros e exposições itinerantes sobre Educação Sexual, bem como de outras acções.  

A DSEDJ atribui grande importância às funções promocionais das respectivas 

plataformas online e, por esse motivo, criou, na página electrónica do seu Centro 

de Educação Moral, uma base de recursos de Educação Sexual, onde podem ser 

encontrados micrometragens, vídeos, cartazes e brochuras, sobre Educação Sexual, 

produzidos pela DSEDJ e por outras equipas constituídas para o efeito. Além disso, 

a DSEDJ divulga informações em diversas plataformas de redes sociais; por 
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exemplo, na proximidade das férias escolares, publica infografias e informações 

relacionadas com a Educação Sexual, para orientar os alunos nesta área.  

A DSEDJ tem-se empenhado na promoção do conceito “Educação Sexual a 

partir do seio familiar”, continuando a recolher, integrar e disponibilizar diferentes 

tipos de recursos e, sobretudo, a distribuir às escolas e creches do território 

exemplares da «Brochura de Educação Sexual para os pais», bem como a realizar 

o jogo interactivo para pais e filhos sobre «Educação Sexual a partir do seio 

familiar» e vídeos sobre Educação Sexual com músicas e cânticos para crianças, no 

sentido de facilitar o trabalho dos pais na implementação da Educação Sexual em 

casa e de chamar, ainda mais, a atenção dos encarregados de educação e dos 

cidadãos para esta temática. 

Desde 2010, a DSEDJ tem também vindo a concretizar eventos relativos à 

Educação Sexual em colaboração com diversas entidades governamentais; assim, 

em parceria com várias organizações de Serviço Social, realiza a “Actividade 

Promotora da Educação Sexual na Comunidade”, que em 2021 contou com mais 

de 42.000 participações. A DSEDJ faz parte da Comissão de Luta contra a SIDA e 

do Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças, por isso, através destas 

duas organizações, recolhe opiniões de diferentes entidades e de representantes dos 

respectivos sectores sobre os trabalhos desenvolvidos no âmbito da Educação 

Sexual.  

O trabalho da formação de valores adequados relativamente à sexualidade, nas 

crianças e nos adolescentes, não possibilita a obtenção de êxitos imediatos, podendo 

a sua eficácia ser afectada tanto pela educação escolar, como pelo meio familiar, 

pelos amigos e colegas, pelos média e hábitos e costumes sociais. Portanto, a 

DSEDJ continuará a atender ao desenvolvimento social, a optimizar a “Base de 

recursos pedagógicos de Educação Moral e Cívica”, os respectivos currículos, os 

materiais didácticos e os trabalhos promocionais, e a colaborar com escolas, pais e 
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encarregados de educação, comunidades e entidades governamentais relacionadas, 

no intento de articularem os trabalhos da Educação Sexual. 

Aos 16 de Fevereiro de 2022. 

 

O Director,  

                                                                                      Kong Chi Meng 

                                                                           

 


