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Queridos pais, 
 
os professores e alunos de Isis "Leopoldo II di Lorena" estão felizes em recebê-lo e apresentá-lo à 
sua escola. A sede do ISIS "Leopoldo II di Lorena" está localizada em Grosseto, na Cittadella dello 
Studente, na via de Barberi. 
Como temos tantos estudantes, há dois outros escritórios, um na Via Meda / Giolitti e outro na Via 
de Barberi, no Istituto Manetti. 
No nosso Instituto, chegamos depois da Escola Secundária e emitimos diplomas que permitem que 
nossos alunos acessem todas as faculdades da universidade e Institutos Superiores Técnicos. 
Alternativamente, os graduados podem entrar imediatamente no mundo do trabalho. 
 
A escola oferece muitos endereços de estudo: 
 
1. Técnico Agrícola,  via de Barberi 
2. Técnico Sanitário Biotecnológico,  via de Barberi 
3. Profissional para Agricultura,  via de Barberi 
4. Professional para Enologia e Hospitalidade Hotelaria,  Via Meda / Giolitti 
5. Serviços Profissionais para Saúde e Assistência Social,  via Meda / Giolitti 
6. Operador de Estética, via de'Barberi/via Meda 
 
 
 

 
 

 

    

 

  

 
 

 
   

 
 
 

 



 
Endereço Técnico Agrario 

 
Este endereço é endereçado ao studentes interessados em questões ambientais e natureza. 
Aqui é possível aprender as técnicas de produção de produtos agrícolas e alimentares e gestão de terras 
e meio ambiente. Também é possível estudar os sistemas necessários para garantir a qualidade e 
rastreabilidade de produtos agroindustriais. Após um período de dois anos, os alunos podem escolher 
entre duas especializações: 
• "Gestão do meio ambiente e do território", com grande atenção à conservação e proteção ambiental 
• "Viticultura e enologia", com o estudo da produção, transformação e comercialização de vinhos, 
também através da utilização de biotecnologias. 
Além de assuntos de conhecimento geral, são estudados temas específicos, como economia, estime, 
marketing e legislação, gestão ambiental e territorial, transformação de produtos. 
 
 

Endereço Técnico Biotecnológico-Sanitário 
 
Este endereço dá amplo espaço para assuntos científicos e estuda as características dos materiais sob o 
ponto de vista químico, biológico, farmacêutico e de produtos. Além disso, são analisadas situações 
críticas que podem causar riscos ambientais e à saúde.  
No final dos cinco anos, os estudantes serão especializados em "Biotecnologias da Saúde" e, portanto, 
terão aprendido a diferenciar os vários sistemas bioquímicos e biológicos e serão capazes de usar as 
principais tecnologias de saúde nos campos biomédico, farmacêutico e alimentício. 
Além de disciplinas de conhecimento geral, são estudados temas específicos como Química Orgânica 
e Bioquímica, Microbiologia, Anatomia e Patologia da Higiene, Legislação Sanitária. 
 

 
Endereço profissional para agricultura 

 
Este endereço é destinado a estudantes interessados em temas relacionados aos setores agrícola, 
ambiental e agroindustrial. Os alunos aprenderão como valorizar, produzir e comercializar produtos 
agrícolas e agroindustriais. Eles também estudarão como evitar a degradação ambiental e melhorar o 
território também no nível do turismo. 
Além de disciplinas gerais, são estudadas disciplinas específicas como: tecnologias de informação e 
comunicação, ecologia e pedologia, valorização das atividades produtivas e legislação setorial, 
economia agrícola e desenvolvimento territorial. 
 
 
 

Endereço professional para enologia e hospitalidade hoteleira. 
 
Este endereço tem como objetivo formar profissionais capazes de trabalhar tanto no turismo quanto no 
setor de restaurantes. Além de disciplinas gerais, o ensino de uma segunda língua estrangeira é 
escolhido entre francês e alemão e disciplinas específicas, como economia, ciência dos alimentos, 
cozinha, salão, pastelaria e recepção. 
Após 2 anos de formação geral, o aluno se especializará, a partir do terceiro ano, em um dos seguintes 
setores: Cozinha - Venda de Salas - Produtos de Confeitaria - Recepção ao Turista 
No final do quinto ano nossos alunos terminam a escola, com um diploma de educação profissional 
que lhe permitirá continuar seus estudos ou entrar imediatamente no mundo do trabalho 
Com esta escola, os alunos irão adquirir habilidades que lhes permitam lidar com a gestão de empresas 
de alimentos e vinhos e recepções, a promoção do território com toda a sua excelência e organização e 
gestão de eventos. 
 

 
 
 
 

Serviços de atendimento para saúde e assistência social 



 
Este endereço destina-se a estudantes interessados em adquirir competências que lhes permitam 
proporcionar o bem-estar das pessoas do ponto de vista da saúde, psicológico ou social, reconhecendo 
eventuais dificuldades e propondo estratégias para as resolver. 
Além de disciplinas de cultura geral, como italiano, matemática, inglês, direito, são estudadas 
disciplinas especializadas como Psicologia, Metodologias Operacionais, Legislação social econômica, 
Higiene e cultura médica. Com o Diploma em Serviços Técnicos para Saúde e Assistência Social, os 
alunos poderão trabalhar como animadores e pessoal de apoio em salas de jogos, cooperativas sociais, 
jardins de infância, creches, centros para pessoas não auto-suficientes e em instalações turísticas.  
A partir da terceira aula, os alunos também participarão do Curso para Trabalhadores da Saúde (O.S.S) 
em colaboração com a USL SUDEST Tuscany, que também lhes oferecerá a oportunidade de trabalhar 
em hospitais e clínicas privadas. 
 

Endereço de operador de Estética 
 
Com este enfoque, os alunos aprendem a utilizar todas as técnicas mais inovadoras relacionadas ao 
cuidado e ao bem-estar do corpo: técnicas manuais, equipamentos eletromecânicos e produtos 
específicos para a beleza. 
O curso dura 4 anos e inclui um exame de qualificação regional que permite a entrada no mundo do 
trabalho após o terceiro ano. Com a frequência do quarto ano, os alunos podem administrar um centro 
de beleza. 
Além de disciplinas de conhecimento geral, são estudados temas específicos, como por exemplo, 
Técnicas de Estética, Técnicas de Massagem e Anatomia. 
Para aqueles que desejam continuar seus estudos, a inserção na quinta turma dos serviços profissionais 
para Saúde e Assistência social  
 
Vianca Isamar Duarte , 5ASS 
. 

 


