
  

高  美  士  中  葡  中  學 

Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes 

 

 葡文成人夜間課程 

Ensino Secundário De Educação De Adultos Em Língua Veicular Portuguesa 

逹

O ensino secundário geral e complementar no âmbito da educação de adultos, em língua veicular portuguesa, adiante 
designado por ensino secundário de adultos, visa proporcionar ao aluno um conjunto de conhecimentos e de competências 
que Ihe permitam prosseguir estudos ou aceder a novas oportunidades de integração na vida activa e na comunidade, em 
função do nível para que se preparam. O programa de cada disciplina é constituído por uma sequência de unidades didácticas 

 

➢ Destinatários 

凡年滿 16 歲人士，具有小學/初中畢業証書者。 
Pessoas com idade superior a 16 anos, que possuem diplomas do Ensino Primário / Ensino Secundário Geral. 

➢ 費用 Propinas 

澳門居民凡第一次報讀各學科單元免費。 
Os residentes da RAEM estão isentos do pagamento das propinas e matrículas, na primeira inscrição, em cada unidade do 
ensino recorrente. 

➢ 學歷 Habilitações 

完成課程計劃各科單元者，可獲發學歷証明。該證書效力等同正規教育相同程度之證書。 
É atribuído o diploma aos alunos que terminem com aproveitamento todas as unidades do plano curricular. As 
habilitações literárias conferidas no referido diploma são equivalentes à do ensino regular. 

➢ 上課地點 Local: 

高美士中葡中學（士多鳥拜斯大馬路） 
Avenida Sidónio Pais, Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes 

➢ 上課時間 Horário Lectivo: 

逢星期一至星期五，晚上 6:30~10:10 
2.ª feira a 6.ª feira, das 18h30 às 22h10 

➢ 報名手續 Procedimento de registro 

填寫報名表，遞交身份證明文件副本、學歷證明文件副本、近照。 
Preencha o formulário de inscrição, com cópia do documento de identidade, cópia do certificado de habilitações, foto 
recente 

➢ 報名日期 Data de Inscrições 

全年接受報名。 
Inscrições abertas durante todo o ano. 

➢ 報名及查詢 Inscrições e Informações  

⚫ 高美士中葡中學──士多鳥拜斯大馬路，電話：2833 1093 
Avenida Sidónio Pais, Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes，Telefone:2833 1093 

辦公時間：星期一至五辦公時間；上課日之星期一延至晚上 7:30 
Horário: De 2ª a 6ª, à hora expediente. À 2ª até às 19:30 

電郵 E-mail：enquiry@eslc.k12.edu.mo 
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Plano Curricular do ensino secundário geral de educação de adultos em língua veicular portuguesa 

科目 

Disciplinas 

課節 

Tempos lectivos semanais 

葡文 Português 

中文 Chinês 

第三語言──英文 3.ª Língua (Inglês) (a) 

數學 Matemática 

環境科學 Ciências do Ambiente (b) 

社會科學及公民教育 Ciências Sociais e Formação Cívica (c) 

視覺藝術 Educação Visual 

資訊 Informática 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

2 

3 

備註： 

(a) 若學生證明掌握該教育機構沒有開設的語言(相當於完成初中教育水平)，這項學歷獲得認可，作為完成以葡語為教學語

言的成人初中教育； 

Caso o aluno comprove possuir outra língua (correspondente à conclusão do ensino secundário) que não a oferecida pela 

instituição educativa, essa habilitação poderá ser considerada para efeitos de conclusão do curso; 

(b) 包括地理，自然科學和化學/物理科學； 

Inclui conteúdos programáticos no domínio da Geografia, Ciências Naturais e Ciências Físico-Químicas; 

(c) 包括歷史，地理和社會及個人培訓。 

Inclui conteúdos programáticos no domínio da História, Geografia e da Formação Pessoal e Social. 

Plano curricular do ensino secundário complementar de educação de adultos em língua veicular portuguesa 

科目 

Disciplinas 

課節 

Tempos lectivos semanais 

一般培訓 Formação geral： 

葡文 Português 

中文 Chinês 

資訊 Informática 

選擇培訓 Formação opcional (a)： 

第三語言──英文 3.ª Língua (Inglês) 

數學 Matemática 

物理和化學 Física e Química 

自然科學 Ciências da Natureza 

地理 Geografia 

歷史 História 

幾何圖形及設計 Desenho e Geometria Descritiva 

 

4 

4 

3 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

備註： 

(a) 學生經考慮繼續升學或投入勞動力市場的方向，在選擇培訓中揀選三至四科所組成的培訓組別。 

O aluno escolhe três disciplinas da formação opcional, por forma a constituir um bloco de formação que tenha em conta a 

orientação no âmbito do prosseguimento de estudos ou a inserção na vida activa. 


