
 

CALENDÁRIO DOS CONCURSOS ESCOLARES RECREATIVOS 
E CULTURAIS 2020/2021 

Nº Modalidade Período das inscrições Datas de realização 

1 Canto 01/09-15/11/2020 A confirmar 

2 Teatro 01/09-15/11/2020 03-04/2021 

3 Dança 01/09-15/11/2020 04-05/2021 

4 
Debate em 

Grupo 
01-18/09/2020 10-11/2020 

Observações:  

1. As escolas particulares sem fins lucrativos do regime escolar local que participam nos 
Concursos Escolares Recreativos e Culturais, podem receber os subsídios de acordo 
com os respectivos regulamentos; As escolas particulares sem fins lucrativos do 
regime escolar local, que participam nos concursos escolares de arte ou de debate, 
poderão receber os subsídios de participação de acordo com os respectivos 
regulamentos, Se a entidade organizadora não puder realizar todos os concursos, por 
motivo de força maior, a entidade organizadora concederá apenas o subsídio de 
participação às equipas/elementos participantes nos cursos realizados. 

2. Todos os prémios para os professores, serão distribuídos através das escolas (Os bónus 
dos docentes premiados da escola pública são transferidos directamente para a sua 
conta bancária);  

3. Todos os prémios para grupos participantes, serão distribuídos às escolas para os 
devidos efeitos; 

4. A escola subsidiada fica obrigatória a apresentar, até 31 de Outubro de cada ano, na 
DSEJ, a conta da escola do passado ano finançeiro, conforme o artigo 4o. do 
Decreto-Lei no. 63/93/M; 

5. Todos os subsídios recebidos e os respectivos pagamentos ficam obrigatórios a registar 
na conta da escola apresentada para a DSEJ; 

6. Qualquer alteração ao regulamento será, oportunamente, divulgada pela entidade 
organizadora. 

 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 do Porto Exterior (Telefones : 2870 1385 / 2870 1386) ou Centro 
de actividades Juvenis da Areia Preta (Telefones : 2845 0852/ 2845 0853).  



如有疑問或欲查詢詳情，請親臨澳門約翰四世大馬路 7－9 號一樓教育暨青年局或

致電：外港青年活動中心(藝術比賽)或黑沙環青年活動中心(辯論比賽)。有關聯絡

資料可參閱本指南附錄 

 

  
 


