
 O CC convidou a representante da Associação de Educação 

de Macau, Lei Sio Ieng, a representante da Associação das 

Escolas Católicas de Macau, Leong Choi Kun, o Vice-Presidente da 

Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau, Chan Hou Nam 

e a Professor Assistente da Faculdade de Educação da Universidade 

de Macau, Song Ming Juan para ser o júri do Projecto de elogio aos 

estudos sobre a defesa do consumidor (ano lectivo 2020/2021), 

que seleccionou os premiados após várias rondas de selecção e 

discussão. O júri considera que os temas abordados são próximos 

da actualidade e com boas intenções, aconselhando aos alunos que 

prestem atenção não só à quantidade de amostras mas também, à 

sua usabilidade, o que poderá tornar as conclusões mais rigorosas.

 O CC agradece a todos os sectores, professores e alunos pelo 

seu apoio ao projecto e acredita que o projecto poderá ajudar os 

alunos a desenvolver uma atitude correcta sobre o consumo.

 A fim de tornar os alunos do ensino secundário mais atentos 

aos assuntos sociais, incentivando-os a observar as actuais culturas 

de consumo, construir valores de consumo correctos e ser mais 

cientes de assumir as responsabilidades sociais, desde 2015 o 

CC organiza o “Projecto de elogio aos estudos sobre a defesa 

do consumidor”, que, até agora, contou com uma participação, 

acumulativamente, de quase 3.000 professores e alunos. O sector 

educativo reflecte que o projecto deu aos alunos mais oportunidades 

de prática, reconhecendo os benefícios desta actividade.

 O CC anunciou a lista de premiados do “Projecto de elogio aos 

estudos sobre a defesa do consumidor (ano lectivo 2020/2021)”, 

incluindo um total de 19 equipas vencedoras, das seguintes escolas 

(por ordem crescente, conforme o número dos traços do primeiro 

carácter da sua designação em chinês): Colégio Perpétuo Socorro 

Chan Sui Ki, Escola Secundária Lou Hau, Colégio de Santa Rosa 

de Lima (secção chinesa), Colégio do Sagrado Coração de Jesus 

(secção inglesa), Escola de Aplicação Anexa à Universidade de 

Macau e Escola Secundária Pui Ching, que receberam o prémio 

de excelência, o prémio de melhor tema, o prémio de melhor 

criatividade e o prémio de distinção, respectivamente nas 

categorias do ensino secundário geral e do ensino secundário 

complementar. As equipas vencedoras do prémio de distinção, do 

prémio de melhor tema e do prémio de melhor criatividade irão 

participar num campo de estudos, que visa realizar uma discussão 

aprofundada sobre os seus relatórios, sendo os alunos orientados 

pelo pessoal designado para expressar a essência dos relatórios de 

outra forma.

 Neste ano lectivo (2020/2021), os relatórios abordaram temas 

diversificados, nomeadamente em torno da cultura e mentalidade 

sobre o consumo popular como a protecção ambiental, as compras 

online, a comida e bebida e a acumulação de selos para trocar 

presentes, bem como sobre os fenómenos de consumo em Macau 

durante a situação epidémica. Através do debate, os alunos 

apresentaram as suas observações e opiniões sobre as pessoas, 

assuntos e coisas que contemplaram, de modo a alcançar os 

objectivos do Projecto de elogio.

Alunos do ensino secundário participam no “Projecto de elogio aos estudos 
sobre a defesa do consumidor” para explorar fenómenos de consumo
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