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Resposta à interpelação escrita apresentada pela deputada à 

Assembleia Legislativa, Lo Choi In 

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

resposta à interpelação escrita da Sra. Deputada Lo Choi In, de 5 de Agosto de 

2022, enviada a coberto do ofício n.º 854/E645/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa, de 30 de Agosto de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo em 31 de Agosto de 2022: 

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 

(DSEDJ) tem vindo a dar prioridade à saúde e segurança de docentes e estudantes, 

pelo que continua a consultar a autoridade de saúde sobre estes aspectos e, em 

colaboração com as políticas de prevenção epidémica global, procede à avaliação 

e ao estudo dinâmicos dos riscos de transmissão na comunidade, de forma a 

fundamentar a tomada de decisão sobre a suspensão e o reinício das aulas. Na 

primeira quinzena de Agosto, a DSEDJ emitiu uma notificação para todas as 

instituições de ensino superior e escolas do ensino não superior de Macau, sobre a 

preparação do início do novo ano lectivo, alertando-as para cumprirem as medidas 

higiénicas e de prevenção epidémica, antes e depois do início do novo ano lectivo, 

gerirem a aglomeração de pessoas e manterem o normal funcionamento do ensino, 

bem como prestarem atenção à prevenção epidémica na escola e às disposições 

pedagógicas a tomar em caso de surto epidémico, de acordo com os planos de 

contingência ou as medidas especiais pedagógicas e de gestão dos estudantes, 

elaborados consoante a evolução epidémica. Actualmente, a vacinação é uma das 

medidas mais eficazes para prevenir e controlar e epidemia da pneumonia causada 

pelo novo tipo de coronavírus, pelo que a DSEDJ continua a promover a 

vacinação contra COVID-19 e a incentivar docentes e estudantes das instituições 

de ensino superior a tomarem a dose de reforço. A DSEDJ continua também a 

realizar, com os Serviços de Saúde, o “Dia de vacinação de alunos”, de forma a 

criar um ambiente de aprendizagem saudável e seguro para todos. 

Relativamente à aprendizagem dos estudantes, com a normalização da 

prevenção epidémica, e a fim de evitar o impacto causado pela epidemia sobre o 
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progresso da aprendizagem, impedindo o regresso à escola por um longo período 

de tempo, a DSEDJ tem vindo a manter uma comunicação estreita com as escolas 

no sentido de preparar um conjunto de apoios e uma série de planos preparatórios, 

disponibilizando também as “Sugestões do currículos e do ensino na suspensão 

das actividades lectivas” através do “Guia de Funcionamento das Escolas”. 

Actualmente, todas as escolas já elaboraram o seu próprio plano preparatório 

relativo à suspensão das aulas, para que possam implementar planos diversificados 

de aprendizagem em casa, tais como aulas online e distribuição de tarefas de 

aprendizagem, bem como disponibilizar meios e medidas adequadas de apoio à 

aprendizagem, para assegurar que os estudantes possam aprender em casa, de 

forma adequada, durante a suspensão das aulas. 

A fim de responder às necessidades de aprendizagem dos estudantes durante 

o período de suspensão das aulas, a DSEDJ criou o website “Currículos e 

Recursos Educativos”, para organizar os recursos educativos, de Macau e de 

outras regiões, que incluem vídeos curtos, materiais didácticos, planos de ensino e 

outras ferramentas de aprendizagem, de forma a apoiar o pessoal docente na 

realização das actividades pedagógicas. No intuito de apoiar as escolas na 

realização do ensino online e no reforço da comunicação entre a família e a escola, 

a DSEDJ lançou o serviço “Escola Inteligente” no ano lectivo de 2020/2021, para 

assegurar que as escolas e os encarregados de educação possam comunicar sem 

restrição regionais e permitir que as escolas tenham condições realizarem o ensino 

online, com transmissão em directo, através de uma plataforma unificada de 

serviços em nuvem. Actualmente, 85% das unidades escolares utilizam a 

plataforma de “Ensino Inteligente”, sendo que as restantes disponibilizam, 

igualmente, uma plataforma, de acordo com as necessidades de apoio aos alunos 

na aprendizagem em casa. Para promover ainda mais o aproveitamento das 

tecnologias na optimização do ensino por parte de docentes e alunos, a DSEDJ 

continua a realizar acções de formação, destinadas a docentes, sobre o serviço 

“Escola Inteligente” e estratégias de ensino online. De acordo com as experiências 

da epidemia no passado, a fim de aperfeiçoar ainda mais as disposições 

pedagógicas durante a epidemia, a DSEDJ irá reforçar a implementação de 

avaliações diversificadas nas escolas, tomando a avaliação formativa dos 



 

 

澳  門  特  別  行  政  區  政  府  

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

教  育  及  青  年  發  展  局  

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude  

(Tradução) 
 

 

3  
教育及青年發展局  格式六 

DSEDJ – Modelo 6 

  
3  

  A-4 規格印件 2021年 2月  

Formato A-4 Imp. Fev. 2021 

 

estudantes como factor de ponderação, em antecipação a eventuais surtos que 

afectem as avaliações. 

O Governo da RAEM tem vindo a tomar diversas medidas de apoio à 

frequência escolar dos estudantes, disponibilizando diferentes bolsas de mérito e 

de estudo, de acordo com as diferentes necessidades, no sentido de apoiar os 

estudantes residentes de Macau a prosseguirem os seus estudos no ensino 

superior. Estas bolsas incluem o “Plano das Bolsas de Estudo para o Ensino 

Superior”, o “Plano de Bolsas de Mérito para Frequência nas Instituições de 

Ensino Superior Melhores” e o “Plano de pagamento dos juros ao crédito para os 

estudos”. Os estudantes do ensino superior também são apoiados na aquisição de 

material escolar, através do “Subsídio para Aquisição de Material Escolar a 

Estudantes do Ensino Superior”. Além disso, o Governo da RAEM irá ajustar as 

respectivas políticas e medidas, consoante o ambiente económico de Macau. 

Tendo em conta que a epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de 

coronavírus tem um grande impacto na economia local, o Fundo Educativo 

lançou, em Agosto deste ano, medidas especiais de prolongamento do prazo de 

reembolso e de suspensão do reembolso das bolsas de estudo para o ensino 

superior, a fim de reduzir a pressão financeira e de reembolso, dos beneficiários 

destas bolsas de estudo, causada pelo impacto da epidemia. 

Aos 9 de Setembro de 2022. 
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