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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Promoção da regulamentação da educação sexual para os estudantes do 

ensino não superior 

 

Recentemente, o relatório de um inquérito intitulado “Estudo sobre os 

conhecimentos sexuais, a atitude sexual, os valores sexuais e o comportamento 

sexual dos estudantes universitários de Macau” revelou que os estudantes 

universitários inquiridos não têm conhecimentos completos e aprofundados sobre 

o sexo e, em média, os estudantes universitários inquiridos com experiência de 

namoro, quando tinham 15 a 16 anos já estavam a namorar, e a maior parte deles 

não tinha consciência da importância da segurança sexual. Dos inquiridos, 60 por 

cento obtiveram os seus conhecimentos sexuais através da Internet, e alguns 

tiveram mesmo desvios, tais como comportamentos sexuais precoces e múltiplos 

parceiros sexuais [1]. Ao mesmo tempo, a maior parte dos alunos acha que não 

consegue aprender sistematicamente sobre a sexualidade no currículo da 

educação regular, o que demonstra a necessidade urgente de aprofundar o 

desenvolvimento da educação sexual em Macau. 

Embora as autoridades educativas tenham elaborado materiais didácticos 

específicos, na realidade, a implementação da educação sexual no ensino não 

superior em Macau é feita de acordo com a situação das escolas, existindo 

diferenças, quer em termos de forma, quer em termos de tempo e conteúdo. 

Algumas escolas chamam convidados para palestras e outras convidam equipas 

para uma série de cursos de educação sexual na escola. Para além disso, a 
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Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude fornece 

às escolas primárias, secundárias e infantis um conjunto de materiais didácticos 

sobre a educação sexual, e fornece, gratuitamente, através da sua página 

electrónica, os respectivos recursos pedagógicos [2]. No entanto, os materiais de 

ensino e os recursos acima mencionados são utilizados adequadamente? O 

desenvolvimento da educação sexual nas escolas corresponde à realidade e às 

necessidades dos alunos? As autoridades educativas precisam de realizar 

avaliações atempadas para melhor optimizar o ensino e a aprendizagem dos 

conhecimentos sexuais ao nível local. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Para que as escolas possam promover a educação sexual de forma mais 

eficaz, o Governo elaborou materiais didácticos, tais como o “Material 

didáctico auxiliar da educação sexual”, entre outros recursos. No entanto, 

os alunos inquiridos indicaram que não é possível aprender 

sistematicamente os conhecimentos sexuais através do currículo da 

educação regular. O Governo deve rever o desenvolvimento e a 

concretização da educação sexual no actual sistema educativo, assim 

como o rumo da futura política de educação sexual. Vai fazê-lo? 

2. Face à pergunta anterior, o Governo vai tomar como referência o modelo 

das “competências académicas básicas”, definindo o tema dos 

conhecimentos sexuais que os alunos devem dominar em cada nível de 

ensino e, ao mesmo tempo, rever e optimizar, periodicamente, os 

respectivos recursos pedagógicos, por forma a assegurar a padronização 

dos conhecimentos sobre educação sexual nas escolas? 
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3. Que se saiba, a realização de actividades educativas relacionadas com a 

educação sexual junto dos jovens pela Direcção dos Serviços de 

Educação e de Desenvolvimento da Juventude não é permanente. O 

Governo deve definir um plano de optimização e reforçar a utilização das 

informações e plataformas da Internet, com vista a ajudar os alunos a 

criarem conceitos correctos sobre sexo. Vai fazê-lo? 

 

21 de Janeiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da 

Região Administrativa Especial de Macau, 

Ma Io Fong 
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[2] Centro de Educação Moral, Informação sobre educação moral, Educação 

sexual - https://www.dsedj.gov.mo/cem/gender08.php?genderis=gender_p  

 


