COMUNICADO

A Direção da Escola Portuguesa de Macau, ouvido o Conselho de Coordenadores em 2/3/2020, decidiu
adotar as seguintes medidas:
1. Período de interrupção das atividades letivas:
1.1. Os professores do 1o ciclo continuarão a acompanhar as suas turmas, utilizando os
procedimentos adotados até esta data;
1.2. Início a 9/03/2020 de aulas por videoconferência, alargadas a todas as disciplinas, para os
alunos do 5o ao 12o ano, com horário e instruções a publicar pelo Diretor de Turma no Google
Classroom;
1.3. Manutenção da avaliação de final do 2o período, de acordo com o critério da avaliação contínua,
ao abrigo do número 2, do artigo 16o da Portaria no 223-A/2018 de 3 de agosto (ensino básico)
e do número 2, do artigo 18o da Portaria no 226-A/2018 de 7 de agosto (ensino secundário);
1.4. Manutenção da calendarização da interrupção letiva da Páscoa.
2. Após o reinício das atividades letivas - 9o, 11o e 12o anos:
2.1. Prolongamento das aulas das disciplinas sujeitas a provas finais e a exames nacionais até 12/06;
2.2. Aulas suplementares ao sábado de manhã para todas as disciplinas sujeitas a provas finais e a
exames nacionais;
2.3. Os apoios de Português e Matemática do 9o ano passarão a funcionar como aulas curriculares
de frequência obrigatória para todos os alunos;
2.4. São canceladas as atividades previstas no Plano Anual para o 3o período.
Escola Portuguesa de Macau, 4 de março de 2020.
A Direção da EPM

公告
澳門葡文學校行政委員會在 2020 年 3 月 2 日與科組長理事會進行會議並聽取意見後，決定實施以
下措施:

1. 停課期間：
1.1 初小班的老師仍然維持原有的網上佈置學習內容的方式並跟進學生的學習；
1.2 於 2020 年 3 月 9 日起 5 年級至 12 年級學生的視像教學將覆蓋至所有的科目。每一班的班主

任 將於 Google 教室 公佈上課時間和運作說明；

1.3 第二學期的學生成績評分將根據持續評估的評分標準進行；
1.4 維持學校原定的復活節假期。
2. 復課後 – 9 年級、11 年級、12 年級：
2.1 期末考試和葡國考試範圍的科目上課期將延長至 6 月 12 日；
2.2 於週六上午為學生提供期末考試和葡國考試科目範圍的補充課；
2.3 九年級的葡文和數學輔導班將更改為正常課堂時數運作, 因此學生必須出席；
2.4 取消第三學期學校原定的年度活動計畫的活動項目。

澳門葡文學校,，於 2020 年 3 月 4 日
澳門葡文學校行政委員會

