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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 8 de Novembro 
de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 1074/E828/VII/GPAL/2022 da 
Assembleia Legislativa de 15 de Novembro de 2022 e recebida pelo Gabinete do 
Chefe do Executivo em 16 de Novembro de 2022: 

O Governo da RAEM empenha-se na promoção do crescimento físico e 
mental saudável dos alunos e o seu desenvolvimento integral. No “Planeamento a 
Médio e Longo Prazo do Ensino Não Superior (2021-2030)”, definiu-se o 
“desenvolvimento do poder suave (soft power) dos alunos” como um dos quatro 
pontos prioritários de desenvolvimento e a “promoção da segurança e saúde física 
e mental dos alunos” como uma das medidas fundamentais para o 
desenvolvimento educativo. A Direcção dos Serviços de Educação e de 
Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) realizou, continuadamente, várias 
actividades desportivas e artísticas, organizando diversas competições escolares 
locais e promovendo a participação de alunos em competições regionais ou 
internacionais, enriquecendo as actividades extracurriculares dos mesmos e 
desenvolvendo o seu interesse pelo desporto e pela arte. Por exemplo, para 
aumentar o número de oportunidades para que todos os alunos usufruam da 
educação artística, desde o ano lectivo de 2004/2005, a DSEDJ tem vindo a 
convidar diferentes grupos artísticos do Interior da China e de Macau, no sentido 
de aproveitar os recursos de excelência das exposições artísticas, dos espectáculos 
artísticos e culturais e dos concertos de música, entre outros, para que os alunos 
tenham acesso a diferentes tipos de arte. Perante o estado de normalização no 
combate à epidemia e tendo em consideração o equilíbrio entre a prevenção da 
epidemia e a necessidade de realizar actividades para os alunos, a DSEDJ adoptou 
medidas adequadas de prevenção epidémica e ajustou as formas de realização de 
actividades (por exemplo, realização remota no formato online), bem como 
continuou a realizar diversas competições escolares e actividades artísticas. 
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A DSEDJ atribui grande importância ao desenvolvimento diversificado dos 
alunos. Os regulamentos administrativos que regem o quadro curricular dos 
diferentes níveis de ensino regulam, claramente, os tempos lectivos dos diversos 
currículos e, desta forma, as “actividades extracurriculares” foram integradas no 
currículo regular dos alunos do ensino primário e secundário. Ao mesmo tempo, 
de acordo com as potencialidades dos alunos e as necessidades de 
desenvolvimento da própria escola, esta pode comunicar com instituições e grupos 
de fora para cooperação, de forma a proporcionar diversas actividades 
extracurriculares úteis nas áreas desportivas, artísticas, de generalização científica 
e de participação social, bem como disponibilizar acções de formação específica 
para o desenvolvimento das potencialidades dos alunos, de acordo com os seus 
interesses, especificidades e características, a fim de enriquecer a sua vida 
extracurricular. A DSEDJ apoiou e promoveu, de forma contínua, a participação 
das escolas no “Plano de Desenvolvimento das Potencialidades dos Alunos”, para 
realizar acções de formação específica nas áreas desportiva, cultural e artística, 
entre outras, podendo as escolas, de acordo com as suas próprias condições e 
necessidades, definir o número de horas e o número de alunos para cada acção de 
formação específica, promovendo a sua autovalorização e desenvolvendo as suas 
potencialidades em diversas áreas. 

Além disso, a saúde física e mental dos jovens é uma das prioridades dos 
trabalhos do Governo da RAEM a longo prazo. Em 2021, os serviços 
interdepartamentais do Governo e as instituições não governamentais criaram, em 
conjunto, o “Grupo de trabalho para o acompanhamento da saúde mental e física 
dos jovens - Transportar o amor”, que veio reforçar o mecanismo de trabalho 
interdepartamental de prevenção, controlo e actuação conjunta e acompanhar, de 
modo contínuo, 65 trabalhos práticos; em paralelo, através da realização contínua, 
nomeadamente, de actividades comunitárias e actividades de divulgação, os 
serviços e as instituições do Grupo de trabalho divulgaram informações sobre a 
saúde física e mental à sociedade para, em conjunto com ela, desempenhar bem o 
papel de “guardiões da saúde” dos jovens. A DSEDJ tem vindo a seguir o 
princípio de “dar prioridade à prevenção” e colaborou com as partes interessadas 



 

 
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 

 

na prestação de apoio imediato aos alunos, em todos os aspectos. Os novos 
trabalhos, iniciados este ano, incluem: a reorganização dos materiais 
complementares de educação para a saúde dos ensinos primário e secundário, o 
aumento da vigilância dos directores de turma e do pessoal da escola através do 
reforço de acções de formação sistemáticas, a criação de um grupo de trabalho 
para a saúde física e mental na escola e de um mecanismo de detecção de alunos 
de alto risco e a realização de acções de divulgação sobre determinados temas em 
momentos importantes (nomeadamente, antes e depois das provas, férias grandes 
ou feriados específicos), entre outros. 

A DSEDJ continuará a realizar actividades desportivas e artísticas que 
beneficiem o corpo e a mente dos alunos, bem como a enriquecer as experiências 
de aprendizagem e a rede interpessoal de alunos com diferentes características, 
ajudando-os a adquirir valores positivos e saudáveis. 

Aos 5 de Dezembro de 2022. 
  

 

 

 

O Director, 

Kong Chi Meng 

 


