
個別課 Aula Individual：

小提琴、大提琴、長笛、單簧管、雙簧

管、薩克斯風管、小號、巴松管、長

號、二胡、古箏、古琴、揚琴、嗩吶、

笙、中樂打擊樂、西樂打擊樂、豎琴
Violino, Violoncelo, Flauta, Clarinete, Obo

é, Saxofone,Trompete, Fagote, Trombone,

Erhu,Guzheng, Guqin, Yangqin, Suona,

Sheng, Percussão Chinesa, Percussão, Harpa

MOP 550.00 x 5個月(meses)

= MOP 2,750.00

*見第2項 Ver item 2

個別課 Aula Individual：

鋼琴Piano

MOP 720.00 x 5個月(meses)

=MOP 3,600.00

*見第2項 Ver item 2

MOP 880.00 x 5個月(meses)

= MOP 4,400.00

*見第2項 Ver item 2

 MOP 1,050.00 x 5個月(meses)

 = MOP 5,250.00

 *見第2項 Ver item 2

MOP 1,300.00 x 5個月(meses)

= MOP 6,500.00

*見第2項 Ver item 2

MOP 320.00 x 5個月(meses)

= MOP 1,600.00

*見第2項 Ver item 2

免學費 Gratuita

      Horário de pagamento : Das 10h00 às 19h00 (horário contínuo)

2021/2022學年音樂學校持續藝術教育課程新生注意事項
Observações para os candidatos admitidos aos Cursos de Educação Contínua Sobre Arte da

Escola de Música do Ano Lectivo de 2021/2022

1. 課程學費：每學年分兩個學期，每次繳交一個學期學費 (即五個月)

    Propinas: O ano lectivo é composto por dois semestres, com a duração de cinco meses cada.

                    As propinas devem ser pagas em cada semestre.

初級課程：一級至三級
Curso Básico: 1.º ao 3.º grau

中級課程：一級至三級
Curso Avançado: 1.º ao 3.º grau

高級課程：一級至三級
Curso de Aperfeiçoamento: 1.º ao 3.º grau

音樂基礎科：視唱練耳
Disciplinas Básicas de Música: Solfejo

演出團隊：

澳門演藝學院管弦樂團、澳門演藝學院中樂團、澳門少年合唱團、澳門

演藝學院合唱團

Grupos de Apresentação: Orquestra Filarmónica do Conservatório de Macau,

Orquestra Chinesa do Conservatório de Macau, Coro Juvenil de Macau, Coro

do Conservatório de Macau.

2.  繳費日期：2021年7月12日至16日(星期一至五)

      Pagamento de propinas : 12 a 16 de Julho de 2021  (2.ª-feira  a  6.ª-feira)

     繳費時間：上午10時至下午7時 (中午照常辦公)

先修課程：一級至二級
Curso Preparatório: 1.º ao 2.º grau

     繳費地點：澳門演藝學院辦公室(高士德大馬路14至16號)

      Local de pagamento : Secretaria do Conservatório de Macau (Av. de Horta e Costa, n.º14-16)

     繳費方式 ：現金繳付/中銀智慧付

      Forma de pagamento : Em numerário/ BOC PAY
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2021/2022學年音樂學校持續藝術教育課程新生注意事項
Observações para os candidatos admitidos aos Cursos de Educação Contínua Sobre Arte da

Escola de Música do Ano Lectivo de 2021/2022

7.  如有任何疑問或查詢，可於辦公時間內致電 2835 2766 / 2857 1207

 Para mais informações, por favor telefone para o número 2835 2766 / 2857 1207 em horário de expediente.

5. 如出現空缺，備取生將按名單的順序取錄，本校將於7月22日以電話及短訊通知獲錄取者。

Os candidatos ficam na lista de espera, serão chamados pela Escola por telefone e SMS, no dia 22 de Julho, de acordo

com a ordem da lista, para a ocupação de vagas de desistências.

4. 新生不設學費補交。新生逾期未交學費者則被視為放棄學額，學校有權按備取生成績高低依序遞補缺額。

Não será aceite o pagamento em atraso, considera-se desistente o aluno recém-admitido que não efectuar o pagamento de

propinas no prazo estipulado. Cuja vaga poderá ser preenchida por candidatos que estão na lista de espera par ordem de

classificação.

3. 被取錄的學生 (包括主修科、少年合唱團及演出團隊) 須繳費期間帶備身份證明文件正本及副本1份、一吋半

彩色白底近照1張，到澳門演藝學院進行註冊手續。

Os candidatos admitidos (Disciplinas Principais, Grupos de Apresentação e Coro Juvenil de Macau), no acto de

pagamento de propinas, devem estar munidos de original e cópia do documento de identificação e de uma fotografia

recente a cores, fundo branco, com 1,5 polegadas, para efeitos de matrícula no Conservatório de Macau.

6. 《電子消費優惠計劃》不適用於繳交持續藝術教育課程學費。詳情瀏覽:

https://www.dsedt.gov.mo/econsumo/zh_TW/index.jsp

"Plano de benefícios do consumo por meio electrónico" não é aplicável ao pagamento de propinas do curso de educação

contínua sobre arte. Para mais informações clique no seguinte link: https://www.dsedt.gov.mo/econsumo/pt_PT/index.jsp
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