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Aviso Urgente 

Emergency Notice 

各位教師、同學、家長： 

  為配合特區政府疫情防控工作，保障師生的健康和安全，根據教育及青年發展局

要求，澳門演藝學院轄下舞蹈學校、音樂學校及戲劇學校由 9 月 25 日起，取消所有校

內進行的活動和課程，並暫停校園開放以及禮堂借用，直至另行通知。跨境學生應減

少流動，避免回澳。 

  請學生及家長留意澳門演藝學院網站、學校 Facebook 專頁、家校通等資訊平台發

送的通知，以及密切關注特區政府發佈的疫情信息。謝謝！ 

 

Caros professores, alunos e encarregados de educação, 

  Para acompanhar o trabalho de prevenção e controlo da epidemia levado a cabo pelo 

Governo da RAEM e garantir a saúde e a segurança dos professores e alunos, a Escola de Dança, 

Escola de Música e Escola de Teatro do Conservatório de Macau (CM), de acordo com as 

exigências da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), 

serão suspensas, a partir do dia 25 de Setembro, todas as actividades lectivas realizadas nas 

escolas e encerradas, ao mesmo tempo, as instalações escolares, ficando também suspensa a 

cedência do espaço do auditório do CM, até à data a ser comunicada posteriormente. Além 

disso, deve-se reduzir o movimento de estudantes transfronteiriços e evitar o seu regresso a 

Macau. 

    Solicita-se aos alunos e pais que fiquem atentos às informações das aulas e as sobre a 

epidemia emitidas pelo Governo da RAEM, através do website do CM, página do Facebook da 

Escola e plataforma de comunicação "Teamwork School". Muito obrigado pela vossa atenção! 

 

Dear teachers, students and guardians,  

In order to cooperate with the SAR government’s epidemic prevention and protect the health 

and safety of teachers and students, according to the requirements of the DSEDJ, all on-campus 

activities of School of Dance, School of Music and School of Drama will be cancelled from 

September 25. Activities and courses, auditorium service are suspended. School campus will 

remain closed until further notice. Cross-border students should reduce mobility and avoid 

returning to Macao.  

 

Students and parents are asked to pay attention to the notices sent by Macao Conservatory 

website, the school’s Facebook page, the school communication app and other information 

platforms, and pay close attention to the epidemic information released by the SAR government. 

Thanks you.  

 

2021年 9月 25日。 

25 de Setembro de 2021. 

September 25, 2021. 


