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(Tradução) 

 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 14 de Janeiro de 

2022, enviada a coberto do ofício n.º 088/E67/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa, de 20 de Janeiro de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo em 24 de Janeiro de 2022: 

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 

(DSEDJ) começou, a partir de 2020, a desenvolver o plano de “Educação da cultura 

tradicional de etiqueta chinesa”, com o objectivo de promover junto dos alunos o 

conhecimento da cultura tradicional da Pátria e a herança da cultura da etiqueta e 

da música, aumentar o  sentimento de orgulho nacional e a autoconfiança cultural. 

Foram já realizadas sessões de partilha e seminários sobre os temas em causa; 

organizadas actividades de experimentação e colocados painéis itinerantes nas 

escolas, bem como desenvolvidas outras actividades diversificadas e animadas 

sobre o Amor pela Pátria e por Macau e sobre Educação da cultura tradicional de 

etiqueta chinesa, para as escolas. De 2020 a Dezembro de 2021, estas acções 

contaram com mais de 96.000 participações. A DSEDJ também criou, activamente, 

condições para que as escolas introduzissem, nos diferentes procedimentos de 

ensino, a Educação da cultura tradicional de etiqueta chinesa, nomeadamente, 

integrando essas temáticas nos materiais didáticos das disciplinas de História, da 

Língua Chinesa, Actividades de Descoberta, Educação moral e cívica, entre outras, 

organizando diferentes tipos de acções de formação para docentes e, em 2020, 
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(Tradução) 

criando a  “base de recursos pedagógicos de Educação Moral e Cívica”, que tem 

vindo a ser actualizada de forma contínua, para que o pessoal docente possa dispor 

de técnicas e materiais, pedagógicos e diversificados, para desenvolver os trabalhos 

educativos das diferentes disciplinas. 

O Governo da RAEM criou a Base da Educação do Amor pela Pátria e por 

Macau para Jovens (doravante designada por “Base”), um espaço polivalente que 

integra exposições, acções de formação, exibições multimédia, programas 

televisivos e filmes, com grande importância na formação do Amor pela Pátria e 

por Macau, nos jovens de Macau . Em 2021, a DSEDJ continuou a aperfeiçoar as 

instalações e as obras em exposição na Base, melhorando o sistema 

áudio online para visitas guiadas, criando a zona de exposição de modelos de arcos 

decorados em fachadas de edifícios do Dia Nacional e a zona de simulação das 

carruagens do comboio de alta velocidade, entre outras; quanto às actividades 

desenvolvidas, realizaram-se também, com periodicidade variável, diversas 

actividades sobre a cultura chinesa e outras temáticas, tais como caligrafia chinesa 

e pintura a tinta-da-china. Para além disso, foram exibidos documentários de grande 

interesse seleccionados no Museu de luzes de Shenzhou, permitindo aos visitantes 

conhecer melhor a história e a cultura chinesas, os êxitos do desenvolvimento da 

Nova China e de Macau e o desenvolvimento da história de Macau, de forma 

interactiva. Além disso, a Base organiza, periodicamente, actividades temáticas, no 

sentido de, em maior grau, tornar a Base num local importante para a formação dos 

jovens de Macau, no âmbito da educação do Amor pela Pátria e por Macau. No 

futuro, a Base pretende organizar mais exposições e actividades diversificadas 

relacionadas com a cultura chinesa, de modo a ajudar os alunos e jovens a 

compreender, respeitar e amar a sua Pátria e a sua cultura chinesa. 
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(Tradução) 

A Base lançou em Janeiro de 2021 o “Plano educativo de extensão do 

sentimento patriótico”, ligando a Base e os recursos pedagógicos existentes para a 

aprendizagem da história de Macau (Museu Memorial de Zheng Guanying, Museu 

Memorial de Xian Xinghai, Antiga Residência do General Ye Ting, Antiga 

Farmácia Chong Sai, Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau, etc.), para 

que as escolas possam planear os vários conteúdos de aprendizagem e, de forma 

viva e lúdica, dar a conhecer melhor, aos alunos, a história e o desenvolvimento 

social da Pátria e de Macau. No ano lectivo de 2021/2022, os destinatários passaram 

a ser não só as escolas dos ensinos primário e secundário, mas também as 

instituições do ensino superior, apoiando-se e incentivando-se as participações de 

mais escolas, com o objectivo de aprofundar os trabalhos educativos relacionados 

com a cultura chinesa e a história da China. Até Dezembro de 2021, registaram-se 

7900 participações das  53 unidades escolares de ensino primário e secundário, e 

das 5 instituições do ensino superior. 

O amor pela Pátria e por Macau é um valor fundamental de Macau. O Governo 

da RAEM continuará, em conjugação com a educação regular das escolas e a 

educação cívica de toda a sociedade, e através da organização, por parte dos vários 

serviços, de actividades de diferentes tipos, a reforçar os conhecimentos dos alunos 

sobre a cultura tradicional chinesa, cultivando o sentimento de Amor pela Pária e 

por Macau.   

Aos 9 de fevereiro de 2022. 

O Director,  
                                                                                      Kong Chi Meng 

                                                                            
 


