
 
 

 
「畫出 1001 個發明」澳門科學館繪畫比賽 

 “Pintar 1001 Invenções” – Concurso de Desenho do Centro de Ciência de Macau 
 “Paint 1001 Inventions” – Macao Science Center Drawing Contest 

  
報名表格 

Ficha de Inscrição 
Application Form 

 
為配合將於今年 4 月下旬開幕的「1001 發明精華展：阿拉伯科學發明的黃金時代」，澳門科學館
特設繪畫比賽，期望鼓勵兒童發揮創意及想像力及提升他們對古代阿拉伯科學發明的興趣。 
 
Em articulação com a "Era de Ouro da Ciência Árabe: Exposição de 1001 Invenções" a ser inaugurada 
em Abril de 2019, o Centro de Ciência de Macau (MSC) organiza especialmente um concurso de 
desenho destinado a incentivar as crianças a desenvolverem a sua criatividade e imaginação e a 
aumentar o seu interesse nas antigas invenções árabes.  
 
In conjunction with "The Golden Age of Arabic Science: Exhibition from 1001 Inventions" to be 
inaugurated in April, 2019, Macao Science Center (MSC) specially organizes a drawing competition 
aimed at encouraging children to develop their creativity and imagination as well as increasing their 
interest in ancient Arab inventions. 
 
參賽組別 Categorias  Categories： 
 
□ 初小組（小一至小三）Primária Júnior (1ª-3ª classes)  Junior Primary (Primary 1 to 3)  
 
□ 高小組（小四至小六）Primária Sénior (4ª-6ª classes)  Senior Primary Category (Primary 4 to 6) 
 
參賽者個人資料  Dados Pessoais do Concorrente   Personal data of contestant： 
 
參賽者姓名 Nome  Name：            
 
性別 Sexo  Sex： 
□ 男 Masculino  Male 
□ 女 Feminino  Female 
 
就讀學校 Escola  School：             
 
就讀年級 Classe  Grade：             
 
家長/監護人姓名 Nome do pai ou tutor  Name of parent/guardian：     
   
 
家長/監護人聯絡電話 TEL. do pai ou tutor    Tel no. of parent/guardian：     
 
家長或監護人聯絡電郵 Email do pai ou tutor  Email of parent/guardian：     
     
 
備註：參賽者須於報名表格上清楚填寫個人及聯絡資料。倘若因表格填寫不清或資料不實以致無
法聯絡參賽者或其家長/監護人，將喪失參賽資格。 
 
Nota: Os participantes devem preencher claramente as suas informações pessoais e de contacto no 
formulário de inscrição. O fornecimento de informações pouco claras ou falsas fará com que o MSC 
não consiga contactar o participante ou seus pais / tutores e, assim, resultar na desqualificação do 
concorrente. 
 
Note: Entrants must clearly fill in their personal and contact information on the registration form. 
Providing unclear or untrue information will make MSC unable to contact the entrant or his/her 
parent/guardian and thus result in disqualification from the contest.  


