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ISAL Integra Programa Nacional
do Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios
ISAL promoveu um Roteiro sobre a Arquitetura e o
Património Religioso da cidade do Funchal,
debruçando-se
sobre
diversos
estilos
arquitetónicos, nomeadamente o Manuelino, o
Maneirismo e o Barroco no edificado do espaço
insular, no dia 16 de abril pelas 17h. O percurso
pedonal iniciou-se na Igreja de São João
Evangelista (Colégio dos Jesuítas) e concluiu junto
à Sé Catedral do Funchal. A visita foi orientada pelo
docente Diogo Goes - Professor de História de Arte
e História de Portugal - e pelas discentes Catarina
Carreira, Inês Camacho e Patrícia Ferreira que irão
comentar a visita, apresentando as conclusões de
um estudo sobre o edificado religioso na cidade e o
Turismo.

Pessoal docente e não
docente foi vacinado
O corpo docente e pessoal não docente do ISAL foi
vacinado contra o COVID-19 no dia 20 de abril de
2021.
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Discentes testados
No dia 22 de abril de 2021 todos os discentes que
frequentam o ISAL foram testados ao COVID-19,
para um regresso as aulas presenciais mais seguro.

Protocolo com LIM9
O ISAL assinou no dia 21 de abril de 2021, o
protocolo de colaboração com a LIM9, representada
por Candy Freitas.
Este protocolo procura proporcionar vantagens
recíprocas de uma cooperação nos setores do
ensino e da formação através da colaboração entre
o ISAL e a LIM9, promovendo a integração dos
jovens no mundo do trabalho.
Assim, os alunos do ISAL poderão realizar estágios
curriculares na LIM9, contactando com diferentes
ambientes e desafios nas várias vertentes, tais
como marketing e marketing digital.
A LIM9 apresenta-se como uma empresa que
procura a disrupção através da criatividade,
marketing e tecnologia. Trabalham em soluções e
produtos com foco em levar as novas tecnologias a
um público mais amplo.
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5ª edição DIA DO ORIENTADOR
19 Maio 2021 (on-line)
A principal função do orientador é acompanhar o aluno durante o processo de ensino/aprendizagem
e progresso de carreira visando o aumento dos seus conhecimentos, autonomia e sucesso
profissional.
Os Psicólogos, nas escolas, juntamente com os colaboradores administrativos e professores
orientadores, assumem um papel preponderante na orientação e rumo académico de cada aluno,
no sentido de o auxiliar a encontrar o seu caminho vocacional.
Aorientação vocacional é vista, assim, como um processo dinâmico e ininterrupto, que começa na
escola e continua durante toda a vida ativa do discente. Deste modo, o profissional do Futuro
requer o apoio e a cooperação de todos aqueles intervenientes para que juntos possam traçar
novos rumos.
Atendendo á importância significativa desta colaboração, entre as instituições e os profissionais, o
ISAL decide anualmente realizar “O dia do Orientador”, de forma a prestar toda a informação que
lhes permita orientar os seus alunos/utentes para o ensino e carreira de sucesso.
Neste dia, iremos contar com a presença de vários oradores.
PROGRAMA:
16:00h – Abertura com Dra. Sancha de Campanella (Vice-Diretora Geral do ISAL) – Abandono
Escolar
16:15h – Doutor Marco Gomes (Diretor Regional da Educação)
16:45h – Dr. Luis Sardinha (ISAL) - Status Quo RAM– SÉRIE EVOLUTIVA 2016/2017|2017/2018|
2018/2019
17:00h – Dra. Joana Martins (ISAL) - Oferta Formativa do ISAL
17:15h – Encerramento com Dra. Sancha de Campanella (Vice-Diretora Geral do ISAL)
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