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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à 

Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang 

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

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Ho Ion Sang, de 2 de Agosto de 

2022, enviada a coberto do ofício n.º 759/E577/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa, de 8 de Agosto de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo a 9 de Agosto de 2022:  

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 

(DSEDJ) dá prioridade às condições de saúde e de segurança dos docentes e 

estudantes, pelo que consulta, com frequência, a autoridade de saúde, de forma a 

articular a sua acção com as políticas gerais de prevenção epidémica e tomar a 

decisão de suspensão e de reinício das aulas, depois de avaliar e estudar, de forma 

dinâmica, os riscos de propagação da epidemia na comunidade. Em paralelo, tem 

solicitado os pareceres profissionais dos Serviços de Saúde (SS) e comunicado com 

o sector educativo para que, caso a situação da epidemia continue a ser moderada, 

e no pressuposto de que as orientações relacionadas com as medidas de prevenção 

são integralmente cumpridas, as instituições de ensino superior e as escolas do 

ensino não superior possam, no novo ano lectivo, iniciar as aulas, respectivamente, 

na segunda quinzena de Agosto e no mês de Setembro, de acordo com o seu plano. 

Da concertação entre a DSEDJ e os SS resultou a indicação de que os 

estudantes e o pessoal docente e não docente do ensino superior e do ensino não 

superior têm de regressar ao local de residência permanente (Macau, Zhuhai ou 

Zhongshan), no prazo de 10 dias antes da data de início das aulas. No dia do início 

das aulas, têm também de possuir um comprovativo da colheita de amostra do teste 

de ácido nucleico, realizado dentro de 72 horas, cabendo às escolas decidir o método 

de verificação do mesmo. Caso alguns docentes e estudantes não consigam 

regressar ao local de residência permanente dentro do prazo acima referido, a sua 

data de regresso à escola deve ser adiada em conformidade. A DSEDJ emitiu as 
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“Orientações para o início das aulas”, destinadas às instituições de ensino superior, 

apelando para que executem, com rigor e permanência, as diversas medidas para a 

prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, lembrando-as para 

actualizarem os seus planos preparatórios conforme a situação real. A DSEDJ irá 

ajustar atempadamente as medidas conforme as políticas mais actualizadas de 

prevenção epidémica e a situação das instituições de ensino superior. Caso os cursos 

de frequência presencial sejam suspensos devido à epidemia, as instituições de 

ensino superior podem ajustar a organização dos mesmos conforme a situação, 

como por exemplo, mudando as aulas presenciais para serem realizadas online. Ao 

mesmo tempo, a DSEDJ já disponibiliza as orientações relacionadas com a 

suspensão das aulas devido à epidemia às escolas de ensino não superior, através 

do “Guia de Funcionamento das Escolas”, bem como irá continuar a comunicar com 

o sector educativo nos próximos dias, para concretizar as diversas disposições 

concretas. A vacinação �  uma das medidas mais eficazes para o controlo e a 

prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, pelo que a DSEDJ 

continua a promover a vacinação e a incentivar os docentes e estudantes das 

instituições de ensino superior a se vacinarem com a dose de reforço. Neste sentido, 

continuou também a realizar o “Dia de vacinação de alunos”, em conjunto com os 

SS, no mês de Agosto, apelando, em particular, aos estudantes com idade igual ou 

superior a 3 anos, matriculados recentemente, para se vacinarem, o mais rápido 

possível, antes do início das aulas, de modo a assegurar um ambiente de 

aprendizagem óptimo e seguro para docentes e estudantes. 

Relativamente à situação de aprendizagem dos estudantes durante a fase de 

normalização da prevenção da epidemia, a DSEDJ continua a manter um contacto 

estreito com as escolas, lembrando-as das necessidades e capacidades de 

aprendizagem dos estudantes, dos diferentes níveis de ensino, e para que preparem 

os conteúdos para a aprendizagem em casa durante a suspensão das aulas e o ensino 

presencial no período de reinício das aulas e acompanhem o estado de saúde 

psicológica e emocional dos estudantes. A DSEDJ disponibilizou igualmente as 
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“Sugestões do currículo e do ensino na suspensão das actividades lectivas”, através 

do “Guia de Funcionamento das Escolas”. Presentemente todas as escolas já 

elaboraram os seus próprios planos preparatórios para a suspensão das aulas, 

durante a qual podem, de acordo com a sua situação real, implementar o ensino 

online, organizar as tarefas de aprendizagem e outros planos de aprendizagem em 

casa, bem como fornecer os meios e as medidas adequadas de apoio à 

aprendizagem, de forma a assegurar que todos os estudantes possam dispor dos 

respectivos recursos educativos em suas casas, durante a suspensão das aulas e 

concluir as tarefas necessárias. Caso a suspensão das aulas ocorra por um curto 

período, as escolas não necessitam de se preocupar o andamento e de organizar novo 

andamento dos currículos, mas devem, depois do reinício das aulas, disponibilizar 

um número adequado de aulas de aconselhamento aos estudantes que dele 

necessitem. A DSEDJ mantém também a comunicação com 9 instituições de 

aconselhamento aos alunos, para garantir que as mesmas possam fornecer serviços 

de apoio emocional, de modo constante, aos estuantes e encarregados de educação. 

Tendo em conta a experiência adquirida no passado, e com vista a melhorar ainda 

mais a organização pedagógica durante a epidemia, a DSEDJ irá reforçar a 

implementação de avaliações diversificadas nas escolas, tendo a avaliação 

formativa como factor a considerar, como resposta ao impacto da evolução 

epidémica sobre as avaliações pedagógicas. 

A fim de apoiar as escolas no ensino online e a comunicação entre a família e 

a escola, a DSEDJ lançou o serviço “Escola Inteligente”, no ano lectivo de 

2020/2021, para apoiar as escolas na optimização da sua gestão, através da 

plataforma unificada de serviços em nuvem, para que tenham condições para 

realizar o ensino online, em directo e disponibilizar actividades de aprendizagem e 

ensino aos estudantes, em casa, promovendo a inovação do modelo pedagógico da 

própria escola. A fim de atender às necessidades de aprendizagem dos estudantes 

durante a suspensão das aulas, a DSEDJ criou o website “Currículos e Recursos 

Educativos”, para organizar e concentrar os recursos educativos electrónicos 
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existentes e disponibilizar excelentes recursos educativos, vídeos curtos, materiais 

didácticos, planos de ensino e outras ferramentas de aprendizagem, compartilhados 

entre Macau e outras regiões, como forma de apoio à realização de actividades de 

aprendizagem e ensino. No intuito de promover ainda mais o aproveitamento das 

tecnologias para a optimização do ensino, a DSEDJ continua a realizar acções de 

formação destinadas aos docentes, relativas à utilização da “Escola Inteligente” e 

sobre estratégias para o ensino online. No ano lectivo de 2021/2022, foram 

realizadas 30 acções de formação, relativas à utilização da “Escola Inteligente” e 85 

relativas ao ensino online. 

Aos 25 de Agosto de 2022. 

 

  

 

 

 

O Director, 

Kong Chi Meng 

 


