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A Escola Kai Chi oferece educação e formação especial para crianças com necessidades 

especiais em Macau. Em 2007, foi transferida para um edifício autónomo ao longo da Rampa 

do Padre Vasconcelos, na Colina da Guia, para facilitar a sua gestão unificada e promover a 

interação educativa entre professores e alunos. 

No entanto, após investigação no local, revelou-se que as condições de trânsito em 

torno da Escola Kai Chi apresentam riscos potenciais. Quando os pais levam os filhos 

para a escola ou vão buscá-los, costumam descer na paragem da Calçada da Vitória 

(M150), que é a paragem mais próxima. Depois de descer do autocarro, pais e filhos 

precisam de caminhar ao longo da parte estreita e ascendente fora da linha da faixa 

rodoviária da Rampa do Padre Vasconcelos, o que é muito perigoso para a sua segurança, 

enquanto que o outro caminho para a escola é através do Circuito de Manutenção da 

Colina da Guia, o que implica uma caminhada mais longa. 

 

Além disso, o terapeuta da fala da escola está prestes a sair, mas a escola não 

consegue contratar imediatamente um substituto no mercado de trabalho local, fazendo 

com que a escola e os pais se sintam muito ansiosos. 

 

Portanto, tenho as seguintes sugestões:  

1. Melhorar as instalações rodoviárias e alargar o passeio para os peões;  

2. Introduzir um serviço de autocarro escolar que leve os alunos para ida e volta da Escola 

Kai Chi de modo a reduzir o estresse dos pais e garantir a segurança dos alunos; 

3. Incentivar os jovens locais a estudarem terapia da fala para que Macau possa contar 

com mais profissionais nesta área especializada. 

 

Espero que os serviços competentes lidem com os transtornos causados aos alunos 

da Escola Kai Chi somente para irem à escola e que considerem a sugestão acima 



 

mencionada, de modo a se preocuparem mais com os grupos sociais mais carenciados. 


