
  

高  美  士  中  葡  中  學 

Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes 

地址 Endereço：澳門士多鳥拜斯大馬路  Av. Sidónio Pais, Macau 

電話 Tel: 28331093   傳真 Fax:28523208   http://www.eslc.k12.edu.mo 

 

2022-2023 學年葡文部新生報名須知 

 

報名日期：2022 年 3 月 1 日至 3 月 10 日 

報名時間：週一至週五，上午 9:00—中午 12:30；下午 2:30—5:00 

招生年級：日間葡文部初中各級  

報名表格索取及遞交：高美士中葡中學行政輔助科(查詢電話:28331093) 

報名表格下載網址：http://www.eslc.k12.edu.mo 

 

一、報名時請遞交下列資料： 

1. 填妥學生報名資料表 

2. 彩色吋半近照兩張(相片背後寫上報讀年級及姓名) 

3. 學生有效身份證明文件副本 

4. 學生最近學歷證明文件副本，及前一階段之畢業證書。(須出示正本，

提交副本) 

二、面試安排： 

1. 面試安排：15/3(二)下午 5:00 至 6:30 

2. 取錄名單：18/3(五)公佈 

三、預註冊手續： 

獲取錄學生須於 25/3(五)或之前到本校行政輔助中心進行確認手續。凡逾時辦理

者，將作棄權論，其取錄學位將不予保留。 
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Requisitos para as matrículas referentes ao ano lectivo de 2022/2023 

 

Data de matrículas: 1 a 10 de Março de 2022 

 

Horário de matrículas: 2ª a 6ª feira, das 9:00 às 12:30 e das 14:30 às 17:00 

 

Turmas: Curso Geral Diurno da Secção Portuguesa 

 

Local de levantamento e entrega dos boletins de matrícula: Núcleo de Apoio 

Administrativo (Secretaria) da Escola (Tel: 28331093) 

 

Site para o download do boletim de matrícula: http://eslc.k12.edu.mo 

 

Documentos necessários para a matrícula: 

1. Boletim de matrícula preenchido 

2. 2 fotografias a cores de 1 ½ " (no verso da fotografia deve escrever o nome e o 

ano de escolaridade) 

3. Cópia do documento de identificação 

4. Cópia das habilitações recentes do aluno e certificado do último período (Tem 

que trazer o original do certificado de habilitações e entregar uma cópia). 

 

Entrevista: 

1. Data e hora da entrevista: 15 de Março (3ª feira), entre as 17:00 e as 18:30 

2. Publicação das listas de admissão: 18 de Março (6ª feira) 

 

Procedimento de matrícula: 

Os alunos admitidos, devem ir à secretaria para fazerem a confirmação da sua 

matrícula, até ao dia 25 de Março (6ª feira). Os que não fizerem a confirmação, serão 

considerados como desistentes e a escola não reservará vagas para estes alunos.  
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