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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à  

Assembleia Legislativa, Lam Lon Wai 

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

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lam Lon Wai, de 9 de Dezembro 

de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 1198/E918/VII/GPAL/2022 da 

Assembleia Legislativa, de 15 de Dezembro de 2022, e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo em 16 de Dezembro de 2022: 

O Governo da RAEM empenha-se, em conjunto com as escolas e os 

encarregados de educação, entre outros intervenientes, na promoção do 

crescimento físico e mental saudável dos alunos. No texto do “Planeamento a 

Médio e Longo Prazo do Ensino Não Superior (2021-2030)”, a “Promoção da 

segurança e saúde física e mental dos alunos” foi definida como uma das medidas 

importantes para o desenvolvimento da educação, continuando-se a desenvolver 

os diversos planos destinados à promoção do crescimento e condição física 

saudáveis dos alunos. Quanto aos currículos escolares, através do “Quadro da 

organização curricular da educação regular do regime escolar local”, foi 

assegurado que os alunos dos ensinos primário e secundário tenham um tempo 

dedicado à prática desportiva não inferior a 150 minutos por semana, incluindo 

a área de aprendizagem obrigatória “Educação Física e Saúde” com duração não 

inferior a 70 minutos semanais, bem como os diversos planos desportivos 

regulares organizados pelas escolas. Foram também integradas as “actividades 

extracurriculares” nos currículos da educação regular dos ensinos primário e 

secundário, para que os alunos possam desenvolver ainda mais os seus interesses 

pessoais designadamente o tipo de desporto preferido, a fim de fortalecerem a sua 

condição física. Através das “Exigências das competências académicas básicas” 

das disciplinas de “Educação Moral e Cívica” e de “Conhecimentos Gerais”, as 
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escolas estimulam nos alunos bons hábitos alimentares e de vida saudável. A 

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) 

publicou ainda os respectivos materiais didácticos para apoiar os docentes na 

realização de actividades pedagógicas.  

Tendo em conta a situação das condições físicas dos alunos, o Fundo 

Educativo, através do Plano de Desenvolvimento das Escolas, financiou as escolas 

na contratação de pessoal de promoção da saúde para apoiar o desenvolvimento 

dos diversos trabalhos sobre a saúde nas escolas, pelo que em 2022, mais de 90% 

das escolas de Macau já tinham pessoal de promoção da saúde. A DSEDJ 

proporciona também formação ao pessoal de promoção da saúde escolar, de modo 

a promover a sua articulação com a situação real da escola e a cooperar com os 

encarregados de educação para acompanharem, por iniciativa própria, os alunos 

com diferentes necessidades. Ao mesmo tempo, a DSEDJ e o Instituto de 

Enfermagem Kiang Wu de Macau realizaram, em conjunto, o programa de 

"Preservação da Saúde dos Olhos e Dentes na Escola”, avaliando, 

preliminarmente, a situação da visão dos alunos participantes, sensibilizando os 

alunos nas escolas, ensinando-lhes exercícios para a saúde dos olhos e 

distribuindo-lhes manuais de protecção dos olhos, para que conheçam a 

importância da protecção da visão. 

No que diz respeito à aprendizagem dos alunos na normalização da 

prevenção da epidemia, a DSEDJ tem mantido uma estreita comunicação com as 

escolas, alertando-as para terem em consideração as necessidades de 

aprendizagem e as capacidades dos alunos de diferentes níveis de ensino, 

preocupando-se com a saúde mental e emocional dos alunos. Para apoiar as 

escolas a desenvolverem o ensino on line para os alunos, a DSEDJ lançou, no ano 

lectivo de 2020/2021, o serviço “Escola inteligente”, através de uma plataforma 
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unificada de serviços em nuvem, para que as escolas tenham condições para 

realizar o ensino on line em directo; foi também criada a “Rede de Currículos e 

Recursos Pedagógicos” para reorganizar os recursos pedagógicos electrónicos 

existentes a fim defornecer os recursos pedagógicos de boa qualidade, curtas 

metragens, materiais didácticos, projectos pedagógicos excelentes e outros 

instrumentos de aprendizagem, incluindo a aprendizagem de línguas, que Macau 

compartilha com outras regiões, bem como construir gradualmente os recursos 

pedagógicos de “Língua Chinesa”, disponibilizando os vídeos sobre a fonética do 

cantonense e do mandarim, entre outros.  

A aprendizagem de línguas no ensino infantil está estreitamente ligada ao 

desenvolvimento da capacidade de leitura. Para rever, em maior grau, a 

capacidade de leitura dos alunos do 4.º ano do ensino primário e os seus factores 

de influência, Macau participou, m 2016, pela primeira vez, no “Progresso no 

Estudo Internacional de Leitura e Literacia (PIRLS)”. De acordo com os 

resultados do referido estudo, o aumento das actividades para pais e filhos e do 

tempo de acompanhamento dos pais na leitura das crianças contribuem para o 

desenvolvimento da capacidade de leitura dos alunos. Para o efeito, a DSEDJ tem 

organizado, de forma contínua, várias palestras e workshops destinados aos pais/ 

encarregados de educação, bem como actividades regulares de leitura para pais e 

filhos, com vista a sensibilizar os encarregados de educação sobre as vantagens e 

os métodos da leitura entre pais e filhos. Neste sentido publicou ainda o “Conjunto 

de Recursos para Ensino, Aprendizagem e Avaliação das realizações de Leitura”, 

e apoiou os docentes na implementação de diversas actividades pedagógicas sobre 

a leitura. A DSEDJ continua a reforçar o investimento nos recursos educativos de 

leitura nas escolas, designadamente a dar apoio às escolas na contratação do 

pessoal para a promoção de leitura e na sua formação profissional, subsidiando 
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ainda as escolas na aquisição de livros e recursos pedagógicos electrónicos, 

continuando a organizar cursos de formação sobre o ensino e a avaliação de leitura 

para docentes, entre outros, no sentido de promover a aprendizagem linguística e o 

desenvolvimento da capacidade de leitura dos alunos. 

No futuro, a DSEDJ continuará a cooperar com os serviços de saúde, os 

serviços de desporto, as escolas e os encarregados de educação, entre outros 

intervenientes, combinando com os diferentes recursos, de modo a desenvolver, 

em vários aspectos, os trabalhos de saúde física e mental dos alunos. 

Aos 9 de Janeiro de 2023. 

O Director, Substituto 

Teng Sio Hong  

(Subdirector) 

 

 


