
1. Local do teste: Alameda Dr. Carlos de Assumpção, no. 335-341, Centro Hotline, 3º andar - Escola 
de Dança; 
2. Conteúdo do teste:  Flexibilidade corporal, harmonia corporal, reacção rítmica e capacidade de 
imitação etc. ;
3. Roupa exigida: Usar camiseta para ginástica e sapatilhas de dança ou roupa prática adequada, 
calção e meia branca;
4. Assuntos importantes:

Os candidatos devem estar acompanhados de:

(1) Ficha de Registo para o Teste de Admissão / captura de imagem de tela (Ficha deRegisto para o Teste de Admis-
são);

(2)Bilhete de identidade do candidato.

Os candidatos devem apresentar-se no balcão de registo da escola 15 minutos antes darealização da prova;

A falta ou atraso superior a 10 minutos do início do teste, será excluído imediatamente, nãohaverá, em nenhuma 
hipótese devolução da taxa de inscrição ou substituição por outra prova;

O único relógio, o do local do teste é o único que servirá de referência para o início e término do mesmo.

Quando estiver içado um sinal n. o 3 ou superior de tempestade tropical ou de chuvas intensas às 06:30 horas ou 
depois das 06:30 horas, todos os Testes de Admissão para os candidatos suspendem. Os pais/encarregados de 
educação serão notificados da nova data e do novo horário através de SMS.

O Conservatório de Macau reserva o direito de proceder ao registo audiovisual e fotográfico em todas as provas 
realizadas.

*Para evitar a concentração de pessoas, a cada candidato, apenas poderá estar acompanhado por 
um dos pais ou encarregados de educação, efectuando o necessário registo no balcão de atendi-
mento da Escola;
*Todos os indivíduos que entrarem na escola, devem submeter-se ao uso de máscara, medir a 
temperatura corporal e apresentar a declaração de saúde; 
*O não cumprimento das medidas supra mencionadas, implicará a anulação da candidatura, não 
havendo lugar a prorrogação da prova e devolução da taxa de inscrição;
*Todos os candidatos deverão usar máscara durante a prova.

Observações sobre o Teste de Admissão

Medidas excepcionais de resposta à epidemia
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