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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Preparativos para o início do ano lectivo após a epidemia 

 

Em meados de Junho passado, Macau foi palco de um novo surto de coronavírus, 

mais grave do que nunca. Considerando que as aulas presenciais não podem ser 

retomadas num curto espaço de tempo, que o ano lectivo está quase a terminar, e que 

a maior parte dos planos pedagógicos das escolas está basicamente concluída, as 

autoridades anunciaram, directamente, a antecipação das férias de Verão, em 

articulação com os trabalhos de combate à epidemia. Durante o período de realização 

de testes de ácido nucleico em massa, várias escolas foram requisitadas para 

funcionar como postos de testagem, e alguns docentes e funcionários têm participado 

directamente nos trabalhos da linha de frente nesses postos. 

Neste momento, a situação epidémica estabilizou e a sociedade está a voltar 

gradualmente ao seu normal funcionamento. Os postos de testagem já foram retirados 

das escolas, mas falta menos de um mês para o início normal do novo ano lectivo, em 

Setembro, e tanto o sector da educação como os alunos estão muito atentos à 

programação e aos planos de contingência, esperando que as autoridades possam 

divulgá-los o mais cedo possível, para as escolas poderem preparar-se 

antecipadamente para o novo ano lectivo. 

Devido às rápidas mudanças e ao amplo impacto da epidemia do novo 

coronavírus, o risco de a epidemia “regressar” ainda se mantém. Durante a epidemia, 

é muito comum a substituição das aulas presenciais por aulas através de meios 

digitais, o adiamento de exames, as suspensões permanentes das aulas, e os 

distúrbios na ordem normal do ensino. O Governo da RAEM deve ter em mãos várias 

soluções preparadas e reforçar os estudos e as acções de formação, com vista a 

responder, quer a futuros problemas decorrentes da normalização da situação 

epidémica quer aos novos desafios para o ensino. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 
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1. Será que Macau vai conseguir iniciar o novo ano lectivo em Setembro? O 

Governo deve aprender com as experiências do passado, e coordenar-se e comunicar, 

o mais cedo possível, com as escolas, a fim de aperfeiçoar as orientações para o início 

das aulas e de actualizar as medidas de prevenção contra a epidemia, criando 

condições mais favoráveis para o reinício das aulas presenciais. Vai fazê-lo? 

2. Para além dos trabalhos preparatórios para o início das aulas, o Governo deve 

definir planos de contingência para fazer face a diferentes situações, por exemplo, a 

substituição das aulas presenciais por aulas através de meios digitais, por forma a 

evitar que os alunos se sintam incomodados com o progresso escolar. Vai fazê-lo? 

3. No âmbito do ensino não superior, muitas escolas já implementaram várias 

formas de avaliação, actualmente, cerca de 80% recorrem ao serviço “Escola 

Inteligente” para apoiar a aprendizagem em casa. De um modo geral, os resultados 

da aprendizagem online durante o período de combate à epidemia são piores do que 

nas aulas presenciais. O Governo deve continuar a realizar estudos sistemáticos 

sobre a aprendizagem online e respectivas acções de formação, assim como estudar 

a melhor solução para a utilização, a longo prazo, das aulas online, com vista a 

reforçar os seus efeitos e a maximizar o papel destas aulas como apoio às aulas 

presenciais. Vai fazê-lo? 

 

2 de Agosto de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ho Ion Sang 

 

 


