Almoço de Natal

Aconteceu no dia 20 de dezembro o almoço natalício do INETE no restaurante Lisboa do Hotel
NEYA. Celebrámos com a Administradora do Grupo Ensinus, Dra. Teresa Do Rosário Damásio,
a Diretora do INETE, Dra. Fernanda Torres, os Diretores dos Serviços Centrais, e respetiva
Equipa de Docentes, Formadores e Colaboradores, a quadra e os seus valores, relembrando os
momentos mais marcantes do último ano

Mercadinho de Natal

O convívio de Natal do INETE teve uma dinâmica participativa, com bancas de comida, rifas,
jogos e desafios, quermesse, que animaram o último dia de aulas. Cada curso assumiu a
responsabilidade de preparar diferentes propostas para os participantes na iniciativa.

Campanha Solidária
Um dos desafios das festividades natalícias na escolha foi a angariação de produtos
alimentares, agasalhos, e outros bens de grande necessidade para ser entregue em associações
de beneficiência na área da grande Lisboa.

Workshop de presentes de Natal

Vários alunos participaram no workshop de presentes de Natal, que decorreu ao longo do
último dia de aulas do 1ºperíodo. Os alunos puderam escolher os motivos e os elementos que
decoraram, dando asas à sua criatividade, estimulando assim a produção de pequenos
presentes, recorrendo a materiais a que têm acesso no seu quotidiano.

Visita de Estudo à Forall Phones
A turma do 10º ano do Curso de Técnico de Eletrónica Automação e Comando Realizaram uma
visita de estudo à ForallPhone, empresa de reparação de telemóveis. Trabalham na empresa
alguns ex-alunos que puderam contar um pouco do seu percurso pós-conclusão do curso no
INETE

36ª Reunião Geral do Grupo Ensinus

No dia 9 de Dezembro, realizou-se a 36 Reunião Geral do Grupo Ensinus, um momento
mensal ímpar de reflexão, e apresentação de resultados, bem como demonstração de
estratégias.
É igualmente a Reunião que antecede as festividades de Natal, nesse sentido, imbuída no
sentimento e partilha.

Reunião do Conselho de Administração do INETE

A Reunião do Conselho de Administração do INETE, aconteceu no dia 9 de dezembro e
contou com a presença da Diretora Financeira do Grupo ENSINUS

[http://]AGENDA Dezembro

06 de janeiro - Início das aulas
09 de janeiro - Visita do Rotary Clube Lisboa-Centro
14 e 15 de janeiro - Reunião de pais
23 de janeiro - Visita à TAP
28 de janeiro - Reunião Representantes dos Pais
29 de janeiro - Visita à Polícia Judiciária e à Delta em Campo Maior

[http://]IMPRENSA

O INETE RECOMENDA:
Asssista à entrevista da DrªTeresa Do Rosário Damásio na
Kuriakos TV
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