Boletim dos dados referentes ao
ano escolar da unidade escolar
Ano escolar
/

Dados da unidade escolar
1)

2) Código da unidade
Designação da
unidade escolar:
escolar:
Se a escola desejar actualizar os dados deverá preencher os itens seguintes (quanto às informações que a escola necessita de entregar, deverá
consultar o ponto 11 do Guia de Procedimentos para a Recolha de Dados Educativos):
3)

Tel.

4)

Fax

5)

Website

6)

E-mail

7)

O número de meses do ano em que o pessoal docente pode
receber a remuneração base mensal *:
(Isenção de preenchimento para as escolas oficiais)

8)

A proporção das contribuições para o fundo de
previdência da escola (as escolas oficiais não
necessitam de preencher)

9)

Tempo lectivo semanal normal do pessoal docente
(componente lectiva) *
(As escolas oficiais não necessitam de preencher)

10)

Salário base mensal do pessoal docente
(As escolas oficiais não necessitam de preencher)

11)

Nível 1

12)

Nível 2

13)

Nível 3

14)

Nível 4

15)

Nível 5

16)

Nível 6

12 meses
13 meses
Outros (especifique)

14 meses

15 meses

Proporção da contribuição
(escolha apenas um dos seguintes)
5%
X
6%
7%
8%
Outros (especifique)______________
Docentes que
leccionam
Ensino
Ensino
Ensino
exclusivamente
primário
infantil
especial
entre as 18 horas
e as 24 horas

Itens calculados
(escolha apenas um dos seguintes)
Salário base
Remuneração total
Outros
(especifique)_____________
Ensino
secundário
complementar

Ensino
secundário
geral

Ensino secundário
complementar

Ensino secundário
geral

Ensino primário

Ensino infantil

Horário
Data

Ensino
Secundário

Ensino
Primário

Ensino
Infantil

Ensino Especial

____(mês)/___ (dia)

_____：_____

_____：_____

_____：_____

_____：_____

____(mês)/___ (dia)

_____：_____

_____：_____

_____：_____

_____：_____

____(mês)/___ (dia)

_____：_____

_____：_____

_____：_____

_____：_____

____(mês)/___ (dia)

_____：_____

_____：_____

_____：_____

_____：_____

17)

Data e
horário do
início do
novo ano
escolar*

Ensino
Secundário

Data
18)

Aulas das
férias de
Verão

Ensino
Primário

Ensino
Infantil

Ensino
Especial

Observações

Não

De____ (mês)/ ____ (dia) até____ (mês)/ ____ (dia)
De____ (mês)/ ____ (dia) até____ (mês)/ ____ (dia)
De____ (mês)/ ____ (dia) até____ (mês)/ ____ (dia)
De____ (mês)/ ____ (dia) até____ (mês)/ ____ (dia)
Manter as turmas em aulas
Data

19)

Grande
Prémio de
Macau

Tolerância
relativa aos
atrasos dos
estudantes

Tratamento dos
atrasos dos
estudantes com
flexibilidade

Actividades educativas

Viagem

Eventos
desportivos

Outros
(especifique)

Suspender as aulas

____(mês)/___ (dia)
____(mês)/___ (dia)
____(mês)/___ (dia)
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20)

Data do fim do ano
escolar*

/
aaaa

/
mm

dd
Associação de Pais e
Já criou
Vai ser criada neste ano escolar
encarregados de
Está em preparação e organização
Outros (Especifique)
educação/ Associação de
Nome
da
pessoa
pais, encarregados de
Tel.:
E-mail:
de contacto:
educação e professores
Ensino primário
Já criou
Vai ser criada neste ano escolar
Está em preparação e organização
Outros (Especifique)________________________
22) Associação de estudantes
Ensino secundário
Já criou
Vai ser criada neste ano escolar
Está em preparação e organização
Outros (Especifique)________________________
23)
Equipa para
Ensino Secundário
Sim
Não
Ensino infantil
Sim
Não
Desenvolvimento Curricular
Ensino Primário
Sim
Não
Ensino Especial
Sim
Não
e Pesquisa Pedagógica
Já criou
Vai ser criada neste ano escolar
24) Grupo de educação moral
Está em preparação e organização
Outros (Especifique)
25) Snack-bar
Não fornece
Fornecido pela escola
Fornecido pelos fornecedores adjudicados
26) Máquina de venda
Não existe
Existe
Número total de máquinas____________________________ Fornecedor________________________________
automática
27) Serviço de autocarro
Fornecido (com limite/sem limite de vagas)
Não fornece
Fornecido pela escola
Fornecido pelos fornecedores adjudicados
escolar
28) Turma de Cuidado do dia
Fornecida (com limite/sem limite de vagas)
Não fornece
Fornecida pela escola
Ensino infantil
(serviço de acolhimento
Ensino primário
Fornecida pelos fornecedores adjudicados
depois das aulas)
Não fornece
Fornecidos pela escola
29) Serviços de almoço
São adjudicados.
Designações
Endereço:
de fornecedores:
21)

30)

Existe instalação para o hastear da bandeira na escola?
Bandeiras hasteadas na escola
(pode escolher mais que uma)
A escola realiza a cerimónia do hastear da bandeira?

Situação de hastear de
bandeiras na escola

Horário da cerimónia do hastear da bandeira na escola
31)

32)

Sim
Não
Bandeira
Bandeira
Bandeira
nacional
regional
da escola
Sim (pode escolher mais que uma: Bandeira nacional
Bandeira regional Bandeira da escola)
Não
Todos os dias
Todas as semanas
Todos os meses
Evento festivo (é favor de especificar)

Escola tem portaSim
Não
bandeira/equipa de portabandeira
Número total de pessoal docente (na mesma unidade escolar, conta-se uma única vez para cada pessoa. Caso exerça
funções em várias unidades escolares, será calculado, separadamente, em diferentes unidades escolares) *
Ensino
secundário

Ensino
primário

Ensino
infantil

Ensino
especial

Director e quadros
médios e superiores de
gestão da escola

33)

N.o total de empregados

___________

34) Número do pessoal docente das disciplinas da língua chinesa e mandarim e situação do Exame de Proficiência em Mandarim(PSC - Putonghua Shuiping Ceshi)
(Cada pessoa somente é contada por uma vez na mesma unidade escolar. Caso exerça funções em várias unidades escolares da mesma escola, apenas escolhe uma das
unidades escolares para a contagem)*

Nível de ensino

Disciplina leccionada

Resultados de

Ensino Secundário
Lecciona, ao
Somente lecciona Somente lecciona
Lecciona, ao
mesmo tempo, a
a disciplina de
a disciplina de
mesmo tempo, a
disciplina de
língua chinesa ou
mandarim ou,
disciplina de
língua chinesa e
lecciona ao
lecciona ao
língua chinesa e
de mandarim
mesmo tempo a
mesmo tempo a
de mandarim
disciplina de
disciplina de
língua chinesa e mandarim e outras
outras disciplinas
disciplinas

Ensino Primário
Somente lecciona Somente lecciona
a disciplina de
a disciplina de
língua chinesa ou,
mandarim ou,
lecciona ao
lecciona ao
mesmo tempo a
mesmo tempo a
disciplina de
disciplina de
língua chinesa e mandarim e outras
outras disciplinas
disciplinas

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

Grau A, nível 2 ______pessoa(s) ______pessoa(s)
Grau B, nível 2 ______pessoa(s) ______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

da The State
Grau A, nível 3 ______pessoa(s) ______pessoa(s)
Language
Grau B, nível 3 ______pessoa(s) ______pessoa(s)
Commission of
Não
participou
no exame ______pessoa(s) ______pessoa(s)
China

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)

______pessoa(s)
Número total de pessoal docente
______pessoa(s) ______pessoa(s) ______pessoa(s)
Nota: É favor consultar as explicações dos itens assinalados com * nas observações.

______pessoa(s)
______pessoa(s)

______pessoa(s)
______pessoa(s)

______pessoa(s)
______pessoa(s)

Grau obtido

Grau A, nível 1 ______pessoa(s) ______pessoa(s)
Grau B, nível 1 ______pessoa(s) ______pessoa(s)

Exame de
Proficiência em
Mandarim (PSC
- Putonghua
Shuiping Ceshi)

/

Data
Ano(aaaa)
DSEJ-B08
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/
Dia (dd)

____________________________________________
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35)

Minutos semanais de exercício físico dos estudantes neste ano escolar
(excluindo a aula de saúde e de educação física; deixar em branco se não houver)

Ensino infantil/
Ensino secundário/ Ensino secundário
Ensino primário/ Ensino primário
Ensino
especial/ Ensino especial TécnicoEnsino especial
Todos os Ensino infantil
especial
recorrente
especial
profissional
anos de
escolaridade I 1/ I 2/ I 3/ P1/ P2/ P3/ P4/ P5/ P6/ SG1/ SG2/ SG3/ SC1/ SC2/ SC3/
E1 E2 E3 EE PR GR CR
EI 1 EI 2 EI 3 EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 ESG1 ESG2 ESG3 ESC1 ESC2 ESC3
Ginástica de
alongamento
(número de
minutos)
Exercício para
treino dos olhos
(número de
minutos)
Outros
exercícios
colectivos
(número de
minutos)
36)

Para as unidade escolares que pretendem usar o sistema online para registo/preenchimento de informações,
deverão preencher as do pessoal que participará nas acções de formação (o número máximo é de 3 pessoas):
1 a 15 de Julho de 2019 (a duração máxima de cada formação é de 2 horas)
Acções de formação para participação
Pessoal que participará nas acções de formação
eRegisto de alunos
eRegisto do pessoal docente/ eRegisto dos empregados escolares:
Usa o
Registo online des informações de requisitos para a mudança de nível do pessoal docente
sistema pela
Horários lectivos de cada turma / Calendário escolar
primeira vez
Informações das actividades extracurriculares das unidades escolares
Registo online des informações das actividades de desenvolvimento profissional do pessoal docente
Nome:
＿＿＿＿＿＿
eRegisto de alunos
eRegisto do pessoal docente/ eRegisto dos empregados escolares:
Já utilizou o
Registo online des informações de requisitos para a mudança de nível do pessoal docente
sistema
Horários lectivos de cada turma / Calendário escolar
Informações das actividades extracurriculares das unidades escolares
Registo online des informações das actividades de desenvolvimento profissional do pessoal docente
eRegisto de alunos
eRegisto do pessoal docente/ eRegisto dos empregados escolares:
Usa o
Registo online des informações de requisitos para a mudança de nível do pessoal docente
sistema pela
primeira vez
Horários lectivos de cada turma / Calendário escolar
Informações das actividades extracurriculares das unidades escolares
Registo online des informações das actividades de desenvolvimento profissional do pessoal docente
Nome:
＿＿＿＿＿＿
eRegisto de alunos
eRegisto do pessoal docente/ eRegisto dos empregados escolares:
Já utilizou o
Registo online des informações de requisitos para a mudança de nível do pessoal docente
sistema
Horários lectivos de cada turma / Calendário escolar
Informações das actividades extracurriculares das unidades escolares
Registo online des informações das actividades de desenvolvimento profissional do pessoal docente
eRegisto de alunos
eRegisto do pessoal docente/ eRegisto dos empregados escolares:
Usa o
Registo online des informações de requisitos para a mudança de nível do pessoal docente
sistema pela
primeira vez
Horários lectivos de cada turma / Calendário escolar
Informações das actividades extracurriculares das unidades escolares
Registo online des informações das actividades de desenvolvimento profissional do pessoal docente
＿＿＿＿＿＿
Nome:
eRegisto de alunos
eRegisto do pessoal docente/ eRegisto dos empregados escolares:
Já utilizou o
Registo online des informações de requisitos para a mudança de nível do pessoal docente
sistema
Horários lectivos de cada turma / Calendário escolar
Informações das actividades extracurriculares das unidades escolares
Registo online des informações das actividades de desenvolvimento profissional do pessoal docente
Nota: para as pessoas que utilizam o sistema pela primeira vez, a formação focará principalmente a utilização geral do sistema com um computador por
pessoa. Para as pessoas que já utilizam o sistema, a formação focar-se-á nas funções adicionais ou de melhoramento.
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37)
Dados referentes aos anos de escolaridade e às turmas neste ano escolar
Preenchido pelas unidades escolares do
O número
Capacida
Tipo de turma*
sistema de anos de escolaridade
Ano de
de alunos
(Não precisa de preencher, se a turma não for do ensino técnico-profissional e de da sala
Turma
admitidos
esc. *
do
ensino
especial)
de
aula
*
Agrupamento*
*
Código*
Nome*

Técnico-profissional
Ensino Especial (assinalar uma das opções abaixo)
 Turma de deficiência ligeira
 Turma de deficiência moderada
 Turma de deficiência grave
 Turmas reduzidas
 Curso do Ensino Especial de Orientação Educacional e Técnico-Profissional

Técnico-profissional
Ensino Especial (assinalar uma das opções abaixo)
 Turma de deficiência ligeira
 Turma de deficiência moderada
 Turma de deficiência grave
 Turmas reduzidas
 Curso do Ensino Especial de Orientação Educacional e Técnico-Profissional

Técnico-profissional
Ensino Especial (assinalar uma das opções abaixo)
 Turma de deficiência ligeira
 Turma de deficiência moderada
 Turma de deficiência grave
 Turmas reduzidas
 Curso do Ensino Especial de Orientação Educacional e Técnico-Profissional

Técnico-profissional
Ensino Especial (assinalar uma das opções abaixo)
 Turma de deficiência ligeira
 Turma de deficiência moderada
 Turma de deficiência grave
 Turmas reduzidas
 Curso do Ensino Especial de Orientação Educacional e Técnico-Profissional

Técnico-profissional
Ensino Especial (assinalar uma das opções abaixo)
 Turma de deficiência ligeira
 Turma de deficiência moderada
 Turma de deficiência grave
 Turmas reduzidas
 Curso do Ensino Especial de Orientação Educacional e Técnico-Profissional

Técnico-profissional
Ensino Especial (assinalar uma das opções abaixo)
 Turma de deficiência ligeira
 Turma de deficiência moderada
 Turma de deficiência grave
 Turmas reduzidas
 Curso do Ensino Especial de Orientação Educacional e Técnico-Profissional

Técnico-profissional
Ensino Especial (assinalar uma das opções abaixo)
 Turma de deficiência ligeira
 Turma de deficiência moderada
 Turma de deficiência grave
 Turmas reduzidas
 Curso do Ensino Especial de Orientação Educacional e Técnico-Profissional
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37)
Dados referentes aos anos de escolaridade e às turmas neste ano escolar
Preenchido pelas unidades escolares do
O número
Capacida
Tipo de turma*
sistema de anos de escolaridade
Ano de
de alunos
(Não precisa de preencher, se a turma não for do ensino técnico-profissional e de da sala
Turma
admitidos
esc. *
do
ensino
especial)
de
aula
*
Agrupamento*
*
Código*
Nome*

Técnico-profissional
Ensino Especial (assinalar uma das opções abaixo)
 Turma de deficiência ligeira
 Turma de deficiência moderada
 Turma de deficiência grave
 Turmas reduzidas
 Curso do Ensino Especial de Orientação Educacional e Técnico-Profissional

Técnico-profissional
Ensino Especial (assinalar uma das opções abaixo)
 Turma de deficiência ligeira
 Turma de deficiência moderada
 Turma de deficiência grave
 Turmas reduzidas
 Curso do Ensino Especial de Orientação Educacional e Técnico-Profissional

Técnico-profissional
Ensino Especial (assinalar uma das opções abaixo)
 Turma de deficiência ligeira
 Turma de deficiência moderada
 Turma de deficiência grave
 Turmas reduzidas
 Curso do Ensino Especial de Orientação Educacional e Técnico-Profissional

Técnico-profissional
Ensino Especial (assinalar uma das opções abaixo)
 Turma de deficiência ligeira
 Turma de deficiência moderada
 Turma de deficiência grave
 Turmas reduzidas
 Curso do Ensino Especial de Orientação Educacional e Técnico-Profissional

Técnico-profissional
Ensino Especial (assinalar uma das opções abaixo)
 Turma de deficiência ligeira
 Turma de deficiência moderada
 Turma de deficiência grave
 Turmas reduzidas
 Curso do Ensino Especial de Orientação Educacional e Técnico-Profissional

Técnico-profissional
Ensino Especial (assinalar uma das opções abaixo)
 Turma de deficiência ligeira
 Turma de deficiência moderada
 Turma de deficiência grave
 Turmas reduzidas
 Curso do Ensino Especial de Orientação Educacional e Técnico-Profissional

Técnico-profissional
Ensino Especial (assinalar uma das opções abaixo)
 Turma de deficiência ligeira
 Turma de deficiência moderada
 Turma de deficiência grave
 Turmas reduzidas
 Curso do Ensino Especial de Orientação Educacional e Técnico-Profissional
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Observações


O boletim é constituído por 4 folhas que serão consideradas válidas com o carimbo da escola no canto inferior direito e preenchido o
código da unidade escolar no canto superior direito, em cada página do boletim.
N.º da
Página

Item

Guia de preenchimento

Página 1

Número de meses do ano
em que o pessoal
docente pode receber a
remuneração base
mensal

Isto significa, em circunstâncias normais, o número de meses em que maior parte do
pessoal docente aufere salário na escola.

Página 1

Tempo lectivo semanal
normal do pessoal
docente (componente
lectiva)

Significa o tempo lectivo semanal normal, incluindo o tempo lectivo normal e o tempo
lectivo dispensado, mas excluindo o tempo lectivo extraordinário.

Página 1

Salário base mensal

Pode-se consultar a definição referida no artigo 40.º, do “Quadro geral do pessoal
docente das escolas particulares do ensino não superior”.

Página 1

Data e horário do início
do novo ano escolar

Caso inicie o ano escolar dos vários anos de escolaridades em horários diferentes, como
por exemplo: o 1.º ano do ensino infantil inicia pelas 09:00 horas e os 2.º e 3.ªanos do
ensino infantil iniciam pelas 10:00 horas, é favor especificar na coluna “observações”.

Página 2

Data do fim do ano
escolar

Sujeito à data de término das actividades lectivas durante o ano escolar, excluindo as
aulas das férias de Verão.

Página 2

Número total de pessoal
docente

Os professores que ensinam em várias unidades escolares contam uma vez em cada uma
delas. O nível de ensino em que se leccionam mais tempos corresponde ao seu nível de
ensino leccionado. No caso de mais de um nível com tempos iguais, conta-se o nível
superior uma vez.

Página 2

Número do pessoal
docente das disciplinas
da língua chinesa e
mandarim e a situação
do Exame de
Proficiência em
Mandarim (PSC Putonghua Shuiping
Ceshi)

1. Se o pessoal docente leccionar, ao mesmo tempo, no ensino secundário e no ensino
primário, é prioritário preencher o nível do ensino em que lecciona a disciplina de
mandarim. Caso o pessoal docente leccione a disciplina de mandarim nos ensinos
primário e secundário, deve preencher conforme o nível do ensino do seu registo de
docente.
2. Caso o pessoal docente leccione em várias unidades escolares da mesma escola, só
uma delas necessita de preencher o boletim. No caso do pessoal docente leccionar a
disciplina de mandarim numa das unidades, será essa que deve preencher o boletim. Por
exemplo, o pessoal docente ensina, ao mesmo tempo, na unidade escolar A e na unidade
escolar B. Na unidade A, o mesmo só lecciona a disciplina de língua chinesa e na B
lecciona a disciplina de língua chinesa e mandarim. Neste caso o boletim será preenchido
pela unidade escolar B. Se o pessoal docente leccionar a disciplina de mandarim na
unidade escolar A e na B, a decisão de qual das unidades deverá preencher o boletim será
tomada pela escola.

Página 3

Outros exercícios

Incluindo as actividades extracurriculares do desporto e também as actividades
organizadas para exercício em grupo durante as actividades lectivas.

colectivos
Página 4 e 5

Ano de escolaridade

Consulte o “Quadro de códigos dos anos de escolaridade” estipulado no anexo 2, do
Guia de procedimentos para a recolha dos dados educativos.

Página 4 e 5

Turma—código

Deve preencher utilizando letras e só pode colocar uma turma em cada espaço.

Página 4 e 5

Turma—nome

O nome das turmas da escola, como “flor”, “passarinho”, “bicho”, “peixe”, “primeiro”,
“segundo”, “terceiro”, “confiança”, “esperança”, “amor”...

Página 4 e 5

Tipo de turma

Só precisa de ser preenchido pelas escolas que ministram as turmas do ensino técnicoprofissional e do ensino especial.

Página 4 e 5

Agrupamento

Por exemplo: os Unificados, de Letras, de Ciências, de Comércio ou outros (indique o
nome destes).

Página 4 e 5

Capacidade da sala de
aula

Exemplo: A sala de aula P1A pode colocar 45 assentos, isto quer dizer que a
“Capacidade da sala de aula” é de 45 estudantes;

Página 4 e 5

Número de alunos
admitidos

Até ao dia do preenchimento do boletim, o número de alunos admitidos.
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