1. CONCURSO DE DEBATE
1.1. Objectivo: Cultivar as capacidades de análise e raciocínio dos alunos, treinando as suas
capacidades e técnicas de expressão da linguagem.
1.2. Participantes: Os alunos do ensino secundário e primário da educação regular de Macau.
1.3. Local de realização: Auditório da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional ou outro local
adequado.
1.4. Restrições:
a. Cada escola pode inscrever, no máximo, duas equipas, sendo estas designadas por “equipa A”
e “equipa B”;
b. Se houver mais de 16 equipas inscritas, só se aceitam primeiro as equipas “A” de cada escola,
preenchendo-se, depois, as vagas existentes, através de sorteio, com as equipas “B”;
c. Cada equipa participante pode ser constituída por um mínimo de seis e um máximo de vinte
elementos. Depois da inscrição não pode haver qualquer alteração. Se surgir a situação
indicada na alínea b., as equipas participantes podem actualizar as listas das equipas A e B,
que já tinham sido apresentadas e entregar, de novo, as respectivas listas, na data indicada;
d. Nos debates, cada equipa tem sete elementos, quatro elementos estão na mesa de debate
(orador principal, 1.° orador, 2.° orador e orador para elaboração de sínteses); junto do público
estão três elementos para formulação de perguntas à equipa adversária. A lista dos elementos
deve ser entregue meia hora antes do seu início. Todos os participantes devem usar o
uniforme da sua escola.
1.5. Apuramento: O sistema de selecção depende do número de inscrições.
1.6. Critério de classificação: Profundidade das ideias expostas, a eloquência, a apresentação, a
organização dos argumentos, etc., de cada participante.
1.7. Temas: As escolas serão informadas, sete (7) dias ou menos, antes da realização do concurso,
sobre os temas dos debates.
1.8. Júri: Será convidado pela DSEJ.
1.9. Prémios:
a.
Prémios
Classificação

Prémio para professores
（só 1 para cada equipa）

Medalha
（1 para cada
elemento do grupo）

Troféu

1° classificado

$ 2.000 patacas / grupo





2° classificado

$ 1.500 patacas / grupo





3° classificado

$ 1.000 patacas / grupo









4° classificado

b. Cada monitor, mesmo que tenha vários grupos ou escolas, recebe apenas uma lembrança. Será,
ainda, atribuído, em cada debate, um troféu para o melhor orador e para o melhor concorrente
a formular as perguntas, há, também, um troféu para o vencedor do prémio de criatividade.
1.10. Inscrição:
As escolas participantes podem inscrever-se através do sistema de inscrição nos concursos
escolares da DSEJ, que deve ser efectuada pelo pessoal escolar com autorização.
Observações:
(1) A Organização convocará uma reunião para as equipas participantes, na qual serão
divulgadas informações detalhadas e técnicas do debate. A data, a hora e o local da reunião
serão, posteriormente, comunicados.
(2) A entidade organizadora reserva-se o direito de proceder a rectificações ao regulamento
caso nele se verifiquem omissões.



Para esclarecimento de quaisquer dúvidas ou para informações adicionais, podem deslocar-se,
pessoalmente, à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (Avenida de D. João IV, n.os
7-9, 1.° andar, Macau) ou contactar, telefonicamente, com o Centro de Actividades Juvenis da
Areia Preta. (Telefones 2845 0852/ 2845 0853).

