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As escolas de Macau retomaram as aulas em Setembro, mas devido à epidemia 

os alunos recorreram principalmente à aprendizagem online para manter o seu 

progresso, de Janeiro a Julho deste ano. Assim, os alunos podem não ser capazes 

de acompanhar plenamente o plano de aprendizagem escolar original. Embora 

todos os alunos possam passar de classe, alguns podem não ser capazes de absorver 

completamente o novo currículo escolar no novo ano lectivo. 

 

Com a epidemia basicamente controlada, os alunos de Macau tiveram um breve 

recomeço das aulas em Maio. Mas muitas escolas concentraram-se durante esse 

período na consolidação e revisão das matérias dadas, a fim de reduzir a pressão 

sobre os alunos e, então, gradualmente, adicionaram novos conteúdos. O número 

de testes e exames também foi reduzido, para permitir que os alunos se adaptassem 

lentamente à nova fase de aprendizagem escolar. Consequentemente, os 

professores não conseguem ministrar aos alunos todos os conteúdos lectivos 

anteriormente programados. Ainda assim, todos os alunos poderão passar de classe. 

Alguns pais estão preocupados com o facto dos seus filhos poderem não ter 

assimilado bem todos os conteúdos de aprendizagem no ano lectivo anterior e, ao 

aprenderem novos conteúdos no novo semestre, serem incapazes de lidar com o 

novo currículo escolar, o que afectará o seu desempenho académico, especialmente 

para aqueles com menor capacidade de adaptação. 

 

Espero que a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da 

Juventude reforce a colaboração com as escolas, para formular cientificamente o 

currículo para o novo semestre, incluindo os ajustes apropriados feitos ao conteúdo 

curricular pelas escolas, e acelerar gradualmente o progresso da aprendizagem. Além 

disso, o manuseio flexível dos resultados da avaliação dos alunos reduziu o número de 

avaliações ou introduziu vários métodos de avaliação, a fim de reduzir a carga de 



 

aprendizagem dos alunos. As escolas devem ajudar os alunos a entrar no novo modo 

de aprendizagem o mais rápido possível, realizando actividades para descontrair a 

mente. No caso dos alunos do último ano do ensino médio, as escolas devem fornecer-

lhes mais apoios e incentivos para os preparar bem para os estudos posteriores, de 

modo a aliviar a sua pressão psicológica e obter resultados académicos satisfatórios. 


