2.º Congresso das Escolas

O Congresso decorreu durante dois dias (14 e 15 de novembro) com diversos painéis de
discussão sobre temas, desde a flexibilidade curricular, a recrutamento e habilitações dos
professores, à qualidade e à avaliação externa das escolas, entre outros.

Reunião do Conselho de Administração do INETE

Dia 18 de novembro realizou-se a Reunião do Conselho de Administração do INETE com a
presença da Diretora Financeira do Grupo ENSINUS e da Adjunta do Conselho de
Administração para a Guiné Bissau e para Cabo Verde.

35 Reunião Geral do Grupo Ensinus
Dia 18 de Novembro, decorreu a 35 Reunião Geral do Grupo Ensinus.
Administração, Dirigentes Centrais e Dirigentes das Instituições de Ensino do Grupo Ensinus,
estiveram presentes com uma Agenda centrada na reflexão sobre os trabalhos do primeiro
trimestre do Ano Letivo.
Continuamos a pensar, a desenvolver e sobretudo a consolidar práticas, para mais e melhor
Educação.

Reunião do Conselho de Administração da Ensinus I

Decorreu no dia 21 de novembro no Instituto Superior de Gestão, a Reunião do Conselho de
Administração da Ensinus I – Empreendimentos Educativos, S.A. , contando com a presença da
Dra. Catarina Esménio, Assessora da Administração para a Autonomia e Flexibilidade
Curricular, para apresentar o Follow-up do Plano de Formação a realizar pela Equipa do
professor Xavier Aragay, e pela Quantasia - Drª Cláudia Vece no Grupo Ensinus.

Jantar comemorativo dos 30 anos das Escolas Profissionais e dos
Cursos Profissionais
Desde o início de 2019, comemorando os 30 anos da sua fundação, a ANESPO e as escolas
associadas têm vindo a promover iniciativas que evidenciam a importância do ensino
profissional.
Assinalando os 30 anos das primeiras turmas já em funcionamento, realizou-se a 21 de
Novembro um jantar comemorativo, com forte ligação às empresas e organizações e o seu
envolvimento no processo de ensino aprendizagem.

Projeto de DAC Vamos a Votos

No âmbito dos projetos de autonomia e flexibilidade curricular, a turma de 11º ano do curso
de Técnico de Eletrónica Automação e Comando, está a desenvolver um projeto de cariz cívico
intitulado “ Vamos a Votos”. Os alunos têm aprendido as regras da participação democrática e
do sentido de voto numa campanha eleitoral, tornando-se também agentes de ação política,
constituindo partidos com o objetivo da melhoria da vida da comunidade escolar.
No dia 28 de novembro, os alunos dinamizaram uma Assembleia de escola, que contou com a
participação dos delegados e subdelegados de todas as turmas da escola. Os três partidos
apresentaram as suas propostas de intervenção e responderam às questões colocadas pela
assistência.
No final, puderam aferir o impacto das suas apresentações com uma votação através da
aplicação Mentimeter.

Mobilidade de Staff – Projeto Quali4all

O projeto Quali4all visa o desenvolvimento e implementação de ações pelos diferentes
parceiros com o objetivo último de promover a melhoria da qualidade da formação no sentido
de prevenir o abandono escolar. Este projeto é coordenado pela equipa dinamarquesa, do
centro de formação SOSU H e, para além do INETE, conta com a participação das escolas

Graafschap e Landstede, ambas holandesas, e do centro de formação ISMEK da Turquia.
Depois do lançamento do projeto no encontro de Lisboa (setembro de 2018), realizou-se em
março de 2019 um encontro em Doetinchen, Holanda, onde cada parceiro apresentou o
trabalho desenvolvido no âmbito da sua acção, mas também escolheu uma acção de outro
parceiro para “trazer para casa”.
Nos dias 4, 5, e 6 de novembro, a equipa do Quali4all participou no terceiro encontro, em
Copenhaga, tendo como anfitriões a equipa do centro de formação SOSU H. Cada parceiro
apresentou o resultado da implementação das ações que “importou”. O INETE apresentou o
desenvolvimento da sua acção inicial que tem por base a análise dos dados do processo de
seleção para a construção de um perfil que sinalize alunos em risco de desistência. Para além
disso apresentou também a implementação de uma ferramenta de planificação desenvolvida
pela equipa da SOSU H e o “Breakfast Pitch” desenvolvido pela equipa do colégio Graafschap
(Holanda).
No final do encontro foi também definido o rumo futuro que este projeto irá tomar. Foi um
encontro intenso e produtivo marcado pela partilha de sugestões, ideias e contributos.

Visita de estudo à Assembleia da República

Os alunos do 11º ano do Curso de Técnico de Gestão e de Técnico de Contabilidade tiveram a
oportunidade de visitar a Assembleia da República, tomando conhecimento do modo de
organização e trabalho deste Orgão de Soberania, um dos organismos de intervenção do
Estado na sociedade e na economia. Esta visita reveste-se de especial importância no processo
de reflexão e otimização das aprendizagens quanto à responsabilidade da sociedade civil no
funcionamento dos orgãos democráticos.

Curso de Técnico de Gestão visita RENOVA

As turmas de 10.º e 11.º ano do curso Técnico de Gestão, visitaram no dia 26, no período da
manhã, as fábricas da Renova, perto de Torres Novas e, no período da tarde, o Centro Ciência
Viva, em Constância, tendo participado em duas atividades naquele Centro (o planetário e a
física do voo).
Esta visita tinha três grandes objetivos, nomeadamente estimular os laços de cooperação entre
as duas turmas, bem como observa o processo produtivo de uma fábrica, reconhecendo as
diferentes etapas do processo produtivo do papel. Por último, estimular a curiosidade
intelectual e científica.
A muita chuva que caiu não impediu a realização das atividades e o ambiente foi descontraído,
de diversão mas com muitas questões colocadas aos nossos guias.

Visita de estudo à Lisbon Games Week

Os alunos do 11º ano do Curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
visitaram a Feira no dia 22 de novembro com o intuito de participar em workshops e palestras
promovidos por várias empresas da área da informática presentes no local.

Visita de estudo ao Aeródromo de Santa Cruz

A turma do Curso de Técnico de Manutenção Industrial de Aeronaves visitou o Aeródromo de
Santa Cruz, no Concelho de Torres Vedras, local onde irão decorrer as aulas práticas da
formação técnica. O objetivo da visita teve o intuito de observar a organização e os
procedimentos internos de um serviço de manutenção de aeronaves.

[http://]AGENDA Dezembro

•

1 a 6/12 | Mobilidade alunos Projeto KA2 “Schools on the move”

•

2 a 6/11 | Projetos de Cidadania

•

9 a 13/12 | Mobilidade Staff Projeto KA2 “Inclusion and Employability Through
electric Vehicles”

•

10/12 | Submissão da proposta para o Concurso CANSAT 2019

•

17/12 | Festa de Natal / Mercado de Natal

•

18/12 a 6/01| Férias de Natal

•

18 e 19 /12 | Compensações de horas

•

18 a 20 /12 | Reuniões de avaliação/ Recuperações de módulos

•

20/12 | Jantar de Natal

[http://]IMPRENSA

O INETE RECOMENDA:
A leitura dos últimos artigos da Senhora Administradora do
Grupo Ensinus, Dra. Teresa do Rosário Damásio.
•

A construção do futuro através da formação profissional
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Dou o meu consentimento à ENSINUS - Estudos Técnicos e Profissionais, S.A para que os meus dados pessoais (nome e e-mail)
sejam utilizados para ser contactado(a) para recepção de comunicações institucionais e de marketing que sejam consideradas
relevantes para a promoção da educação e da prestação de um serviço de excelência por parte do Externato Álvares Cabral, através
dos diferentes canais de comunicação, quer físicos quer digitais, designadamente cartas, SMS, e-mails, newsletters, ou folhetos
institucionais.
TOMEI

CONHECIMENTO

QUE:

Nos termos da legislação em vigor é me garantido o direito de retirar o consentimento efectuado, bastando para tanto enviar um email

para dados.pessoais@inete.net

Os dados utilizados para no âmbito dos consentimentos concedidos serão conservados até à retirada do meu consentimento;
A retirada do consentimento não compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado.

