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科目 種類 學時

第三學年

中國近代文學 必修 60

教育學 " 60

教育心理學 " 60

現代文學專題研究 " 60

港澳台文學 " 60

秘書學 " 60

英語 " 60

六、開課日期：二零一零年九月

七、按照八月十六日第41/99/M號法令第十條的規定，就讀

本課程並以及格成績取得文憑者，不排除以後必須根據關於學

歷審查的現行法例對相應的文憑作形式上的確認。

第 68/2010號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據第123/2009號行政命令第一款的規定，

作出本批示。

一、核准並執行載於本批示附件並作為本批示組成部份的

澳門特別行政區學校在熱帶氣旋及暴雨情況下所採取的措施。

二、廢止第34/2004號社會文化司司長批示。

三、本批示自公佈翌日起生效。

二零一零年四月二十日

社會文化司司長 張裕

––––––––––

附件

學校在熱帶氣旋及暴雨情況下所採取的措施

一、熱帶氣旋

（一）在上午七時正仍然懸掛三號風球，幼兒教育及特殊

教育的班級於上午停課，但小學教育及中學教育的班級照常上

課；

Disciplinas Tipo Horas

3.º Ano

Literatura Chinesa Moderna 
(Jindai) Obrigatória 60

Ciências da Educação » 60

Psicologia da Educação » 60

Estudos Temáticos sobre Litera-
tura Moderna » 60

L i t e r a t u r a d e H o n g Ko n g, 
Macau e Taiwan » 60

Secretariado » 60

Língua Inglesa » 60

6. Data de início do curso: Setembro de 2010

7. Nos termos do disposto no artigo 10.º do Decreto-Lei 
n.º 41/99/M, de 16 de Agosto, a frequência, com aproveitamento, 
do presente curso não exclui a necessidade de posterior confir-
mação formal do correspondente diploma, nos termos da legis-
lação em vigor relativa à verificação de habilitações académicas.

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 68/2010

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 1 da Ordem Executiva n.º 123/2009, o Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. São aprovadas e postas em execução nas escolas da Região 
Administrativa Especial de Macau as medidas a adoptar em 
situação de tempestades tropicais e de chuvas intensas, anexas 
ao presente despacho e que dele fazem parte integrante. 

2. É revogado o Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 34/2004.

3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação. 

20 de Abril de 2010. 

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U.

––––––––––

ANEXO

Medidas a adoptar pelas escolas em situação 
de tempestades tropicais e de chuvas intensas

1. Tempestades tropicais

1) Estando içado o sinal 3, às 07:00 horas, as turmas dos ensi-
nos infantil e especial suspendem as suas actividades programa-
das para a parte da manhã, mantendo-se as turmas dos ensinos 
primário e secundário em actividade;
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（二）在中午十二時正仍然懸掛三號風球，幼兒教育及特

殊教育的班級於下午停課，但小學教育及中學教育的班級照常

上課；

（三）在上午七時正仍然懸掛八號或以上風球，所有教育

階段的班級於上午停課；

（四）在中午十二時正仍然懸掛八號或以上風球，所有教

育階段的班級於下午停課；

（五）當日曾懸掛八號或以上風球，如果八號或以上風球

除下，並在上午七時正仍然懸掛三號風球，所有教育階段的班

級在翌日始恢復上課。且此情況本款（一）、（二）兩項規定

不適用；

（六）當風球懸掛時，學生已在學校內，則應停留在該

處，而有關學校的領導人應採取必要的安全措施，直至學生離

校回家；

（七）學校的領導人應取消或延期舉行停課期間的校內測

驗、考試和課外活動。如果延期舉行考試，則各科考試依原定

時間表的順序延期舉行。

二、暴雨

（一）當暴雨警告信號在上午七時至九時發出或仍然生

效，所有教育階段的班級於上午停課；

（二）當暴雨警告信號在中午十二時至下午二時發出或仍

然生效，所有教育階段的班級於下午停課；

（三）暴雨警告信號生效時，學校的領導人必須確保校舍

正常開放及安排必要的人員照顧已返抵學校的學生；

（四）學校的領導人應取消或延期舉行停課期間的校內測

驗、考試和課外活動。如果延期舉行考試，則各科考試依原定

時間表的順序延期舉行。

2) Estando içado o sinal 3, às 12:00 horas, as turmas dos ensi-
nos infantil e especial suspendem as suas actividades programa-
das para a parte da tarde, mantendo-se as turmas dos ensinos 
primário e secundário em actividade;

3) Estando içado o sinal 8, ou superior, às 07:00 horas, as tur-
mas de todos os níveis de educação e ensino suspendem as suas 
actividades programadas para a parte da manhã; 

4) Estando içado o sinal 8, ou superior, às 12:00 horas, as tur-
mas de todos os níveis de educação e ensino suspendem as suas 
actividades programadas para a parte da tarde; 

 5) Se o sinal 3, em substituição do sinal 8 ou superior, for 
içado a partir das zero horas (meia-noite) e se se mantiver às 
07:00 horas da manhã, as turmas de todos os níveis de educação 
e ensino retomam as suas actividades no dia seguinte, não se 
aplicando o disposto nas alíneas 1) e 2) do presente número; 

6) Estando já nas instituições escolares, os alunos devem ali 
permanecer enquanto o sinal estiver içado, garantindo as direc-
ções das respectivas instituições as medidas de segurança neces-
sárias, até a situação permitir o regresso dos alunos a casa;

7) Cabe às direcções das instituições adiar ou cancelar as pro-
vas e exames internos e, ainda, as actividades extracurriculares 
durante o período de suspensão das actividades lectivas. Se se 
adiar os exames das diversas disciplinas, a sua realização é feita 
de acordo com a ordem de calendarização inicialmente estipu-
lada.

2. Chuvas intensas

1) Quando for emitido ou estiver em vigor o sinal de chuvas 
intensas, entre as 07:00 e as 09:00 horas, as turmas de todos os 
níveis de educação e ensino suspendem as suas actividades pro-
gramadas para a parte da manhã;

2) Quando for emitido ou estiver em vigor o sinal de chuvas 
intensas, entre as 12:00 e as 14:00 horas, as turmas de todos os 
níveis de educação e ensino suspendem as suas actividades pro-
gramadas para a parte da tarde;

3) Quando estiver em vigor o sinal de chuvas intensas, as di-
recções das escolas mantêm as suas instalações abertas e com 
o pessoal necessário para acolher os alunos que chegaram às 
escolas. 

4) Cabe às direcções das escolas adiar ou cancelar as provas e 
exames internos e, ainda, as actividades extracurriculares duran-
te o período de suspensão das actividades lectivas. Se se adiar os 
exames das diversas disciplinas, a sua realização é feita de acor-
do com a ordem de calendarização inicialmente estipulada. 
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