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 Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à 

Assembleia Legislativa, Ma Io Fong 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, esta Direcção de 

Serviços apresenta a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Ma 

Io Fong, de 22 de Outubro de 2021, enviada a coberto do ofício n.º 

098/E63/VII/GPAL/2021 da Assembleia Legislativa, de 16 de Novembro de 2021 

e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 16 de Novembro de 2021: 

Devido à influência das medidas de prevenção e controlo da epidemia nos 

postos fronteiriços Zhuhai-Macau, na manhã do dia 4 de Outubro, cerca de 1.000 

alunos transfronteiriços não conseguiram regressar ao seu local de origem depois 

de entrarem em Macau. A Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude (adiante designada por “DSEDJ”) reagiu de 

imediato nesse dia e proporcionou, em conjunto com as escolas e instituições de 

aconselhamento, no mais curto espaço de tempo possível, alojamento, alimentação 

e necessidades diárias a mais de 600 alunos transfronteiriços e seus 

acompanhantes, bem como apoio aos mesmos e aos seus encarregados de 

educação, prestado por agentes de aconselhamento, por turnos, durante 24 horas, 

de modo a aliviar a ansiedade dos alunos.    

Tendo em conta a normalização da situação epidémica em Macau, a DSEDJ 

manteve uma estreita comunicação e coordenação com as autoridades sanitárias, 

os serviços de migração e as escolas de Zhuhai e Macau. De acordo com as 

opiniões das autoridades sanitárias, avaliou e estudou, de forma dinâmica, o risco 

de propagação da epidemia na comunidade e o resultado dos testes de ácido 

nucleico, feitos a toda a população, para decidir a suspensão das aulas e a sua 
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retomada. Ainda no ano lectivo de 2020/2021, a DSEDJ criou uma plataforma de 

ensino online para uso das escolas, realizou formação destinada a docentes e 

prestou apoio às escolas para o desenvolvimento do ensino online e foram, ainda, 

emitidas as “Recomendações curriculares e pedagógicas sobre a suspensão de 

aulas”,  para as escolas, inseridas no “Guia de Funcionamento das Escolas”. Todas 

as escolas do ensino não superior elaboraram, entretanto, o seu próprio plano de 

suspensão das aulas. 

A DSEDJ presta, igualmente, atenção às necessidades de aprendizagem e às 

condições de saúde dos alunos transfronteiriços e, a partir de Maio de 2020, 

organizou para eles testes periódicos e gratuitos de ácido nucleico, nos hospitais 

de Zhuhai indicados, e alertou as escolas para prestarem uma atenção especial à 

situação de aprendizagem daqueles alunos, de modo a não marcarem faltas aos 

que necessitaram de fazer quarentena domiciliária ou que ainda não puderam 

regressar a Macau para frequentar a escola. A plataforma de ensino online, criada 

pela DSEDJ, também pode apoiar, sem sobressaltos, os alunos transfronteiriços, 

que a podem utilizar no Interior da China sendo que a maioria das escolas também 

a utiliza no apoio à aprendizagem em casa. Depois de retomadas as aulas, a 

DSEDJ também organizou, adequadamente, a aprendizagem e o aconselhamento 

aos alunos transfronteiriços. Ao mesmo tempo, a DSEDJ contactou e coordenou, 

activamente, com as instituições envolvidas no sentido de proporcionar, aos 

alunos transfronteiriços que ficaram em Macau, apoio no fornecimento de artigos 

de uso diário, vestuário e serviços de comunicação. Algumas escolas 

proporcionaram alojamento ao pessoal docente e não docente transfronteiriço que 

necessitou de permanecer em Macau durante o período de suspensão das aulas. A 

DSEDJ vai estudar e avaliar, de forma, dinâmica, a abertura das pousadas de 



 

 

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) 
 

 

 
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 

 

juventude e respectivas instalações aos alunos transfronteiriços com necessidades, 

em conformidade com as necessidades de prevenção e controlo da epidemia, bem 

como disponibilizar pessoal com experiência e agentes de aconselhamento para a 

prestação de cuidados, para lhes proporcionar actividades em grupo e 

aconselhamento emocional. 

Aos 29 de Novembro de 2021. 
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