ISAL nas Escolas da Região
O ISAL está a promover e realizar sessões de esclarecimento nas escolas da Região:
• Escola Profissional de Hotelaria e Turismo – 23-02-2015
• Escola Secundária Jaime Moniz – 17 -03-2015
• Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade – 19-03-2015
• Escola Básica e Secundária do Carmo – 13-04-2015
• Escola Secundária de Francisco Franco – 14-04-2015
• Escola da APEL – 21-04-2015
• Escola Básica e Secundária da Calheta – 14-04-2015
• Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos – 23-04-2015
• Escola Básica e Secundária Padre Manuel Alves – 16-04-2015 • Escola Básica e Secundária de Santana – 29-04-2015
• Escola Básica e Secundária de Santa Cruz – 17-04-2015
• Escola Básica 2º e 3º ciclos da Camacha – 30-04-2015

Erasmus + | mobilidade de estudantes para estudos
Todos os estudantes matriculados na nossa instituição poderão obter uma Bolsa de Mobilidade para o financiamento parcial
das despesas inerentes à deslocação e à permanência no estrangeiro nos termos definidos nos regulamentos do Programa.
Este programa visa permitir que os estudantes beneficiem no plano educacional, linguístico e cultural de uma experiência de
aprendizagem noutros países europeus, bem como promover a cooperação entre instituições e enriquecer o ambiente
educacional de instituições de acolhimento e ainda contribuir para o desenvolvimento de um conjunto de jovens bem
qualificados, de espírito aberto e internacionalmente experientes como futuros profissionais.

Concurso Institucional Ano Letivo 2015/16
O acesso aos cursos do Instituto está sujeito às condições legalmente fixadas para o Ensino Superior.

Prazos para a candidatura e matrícula

Acesso ao ensino superior pela modalidade maiores de 23 anos
Destina-se a candidatos que completem 23 anos até ao dia 31 de Dezembro de 2014, desde que não sejam titulares de
habilitação de acesso para o curso pretendido (não tenham 12º ano completo e provas nacionais de acesso), mediante a
realização da prova de ingresso na nossa Instituição.
Os prazos:
• Inscrição na Prova, até 19 Junho de 2015
• Realização da Prova, de 3 a 10 de Julho de 2015
• Afixação de Resultados da Prova, 20 de Julho de 2015
O ISAL realiza um curso de preparação para a prova de avaliação de capacidade para a frequência do ensino superior por
maiores de 23 anos de Introdução à Gestão de 20 horas. O mesmo irá realizar-se aos Sábados das 9h00 às 13h00, nas nossas
instalações, nos dias 30 de Maio, 6, 13, 20 e 27 de Junho de 2015.
Candidaturas Abertas!

O ISAL estará presente na Futurália de 11 a 14 de Março na Fil em Lisboa.
Informe-se em http://futuralia.fil.pt/
Protocolo com a Papelaria do Colégio
1.
2.

Desconto imediato de 10% para alunos do ISAL na aquisição de material escolar, mediante apresentação de cartão de
aluno válido (desconto não aplicável a livros);
Desconto imediato de 10% para professores ou funcionários do ISAL na aquisição de material escolar e livros;

