
Macau Saudável Um Lar Feliz - Exploração do tema específico 

sobre o crescimento saudável das crianças 

 

Entidades organizadoras: Instituto de Acção Social, Serviços de Saúde, Direcção dos Serviços 

de Educação e Juventude 

Data: 16 de Junho de 2018 (Sábado) 

Hora: 09h00 – 17h15 

Local: Torre de Macau, 4.º andar 

Programa: 

 

  

Hora Conteúdo 

09:00 Registo de presença 

09:30 Cerimónia de inauguração 

09:40 Discurso dos convidados 

09:50 Entrega das lembranças pelos convidados aos oradores convidados  

09:55 Fotografia em grupo dos convidados com os oradores convidados 

10:00 Discurso (1)：Inspiração para o crescimento da criança a partir da actual situação 

relativa aos cuidados às crianças em Macau e das expectativas dos encarregados de 

educação em relação aos serviços das creches 

 Orador: Vong Sou Kuan, professor associado da Universidade de Macau 

10:30 Intervalo e lanche 

11:00 Discurso (2)：De mãos dadas com as crianças rumo ao mundo da aprendizagem com 

felicidade 

 Orador: Lui Lai-Hung, directora da Yuen Kong Kindergarten de Hong Kong  

11:30 Discurso (3)：Política de alimentação saudável - Redução do sal e açúcar 

 Orador: Ao Man Fai, dietista dos Serviços de Saúde 

12:00 Secção de colóquio 

12:50 Fim 

14:30 Registo de presença 

15:00 Palestra/workshop:  

(1) “Nutrientes para o crescimento das crianças”—  Workshop  sobre 

os jogos para pais e filhos de idades entre 0 e 3 anos.  

 Instituição responsável: Creche Diocesana Helen Liang  –  Centro 

Familiar.  

(2) Fazer com que a criança se transforme em protagonista principal no 

palco da aprendizagem 

 Orador:  Lui Lai-Hung, directora da Yuen Kong Kindergarten de 

Hong Kong.  

(3) Promover práticas  alimentares saudáveis .  

 Orador:  Chan Kun Hang, dietista dos Serviços de Saúde.  

16:00 Intervalo 

16:15 Palestra/workshop:  

(1) “Nutrientes para o crescimento das crianças”—  Workshop  sobre 



os jogos para pais e filhos de idades entre 0 e 3 anos.  

 Instituição responsável︰Creche Diocesana Helen Liang  –  Centro 

Familiar.  

(2) Dar importância ao carinho Acompanhamento de crescimento 

 Orador:  Lou, Lan Heng, directora da Escola de Aplicação anexa à 

Universidade de Macau.  

(3) Exercício físico e saúde das crianças  

 Orador:  Tong Choi Kuan, estimuladora de saúde dos Serviços de 

Saúde.  

17:15 Fim 

 


