
 
 

 

  

 

 

33º Reunião do Grupo ENSINUS. 

  

 

Decorreu no dia 16 de setembro de 2019, a 33º Reunião do Grupo ENSINUS. Um momento 

marcante e de reflexão para todos os Dirigentes. 

Durante a reunião houve ainda a oportunidade de visitar as futuras instalações do restaurante 

e cozinha da Escola de Comércio de Lisboa. 

 

 

30 ANOS INETE 



 

  

 

Dia 21 de setembro, celebrou-se os 30 anos do Instituto De Educação Técnica com um almoço 

dos Antigos Alunos. No dia do seu trigésimo aniversário o INETE continua a voar! 

 

 

Teresa Damásio escolhida como a embaixadora portuguesa da Semana 

Europeia da Formação Profissional 2019 

  

Administradora do Grupo ENSINUS, Dra. Teresa Damásio, foi notícia na InfoRH, no âmbito da 

sua nomeação e participação como Embaixadora Portuguesa da Semana Europeia da 

Formação Profissional, que decorreu este ano em Helsínquia. 

"Teresa Damásio foi escolhida como a Embaixadora Portuguesa da Semana Europeia da 

Formação Profissional, que se assinala de 14 a 18 de outubro. 

Organizada pela Comissão Europeia, a Semana vai contemplar centenas de eventos na Europa 

para promover as mais-valias que o Ensino e Formação Profissionais (EPF) trazem para 

https://inete.us9.list-manage.com/track/click?u=24df915f474975fb529673b47&id=d11a1f5b0d&e=06a0439a1f


 

pessoas de todas as idades." 

Leia a notícia completa 

 

 

Mobilidade de Staff – Projeto Let’s Stop Bullying Together 

  

De 13 a 19 de Outubro realizou-se em Lisboa uma mobilidade Staff do 

Projeto Erasmus+ Let’s Stop Bullying Together, com a presença de 

representantes dos países parceiros, a Áustria, a Espanha, a França, a Itália e 

a Grécia. 
A semana iniciou e terminou com duas conferências que trouxeram à escola 

agentes e instituições que enquadraram o Bullying e as estratégias 

desenvolvidas em diferentes contextos, nomeadamente nas escolas e no 

espaço virtual. 

Ao longo da semana, os parceiros puderam participar nas dinâmicas criadas 

pelos alunos participantes no projeto nas suas turmas, promovendo o debate e 

a consciencialização dos pares para situações que podem estar na génese do 

Bullying. 

O grupo teve ainda a oportunidade de visitar o património de Lisboa e Sintra, 

promovendo a disseminação do tema e do espírito Erasmus+ em outra escola, 

levando uma excelente recordação da semana passada entre nós. 

  

 

 

Diga não ao BULLYING! 
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Com o objetivo de combater o bullying, o Grupo Ensinus e o INETE uniram-se na criação 

desta mensagem. 

Esta data é um alerta internacional para o problema do bullying, que é vivido por muitos 

jovens em todo o mundo, e tem como objetivo consciencializar a população mundial para esta 

forma de violência, apoiar e incentivar as vítimas a denunciarem estas situações. 

Diga não ao BULLYING! 

 

 

European Vocational Skills Week 

  

De 14 a 18 outubro, no âmbito da European Vocational Skills, iniciativa que promove o 

desenvolvimento de competências, os alunos de TEAC, TM e TMI de 12º ano 

conversaram  em direto, por Skype, com alunos, também do ensino profissional, de 

Bruchsal, na Alemanha sobre o mercado de trabalho e estilo de vida nos dois países. 

Numa outra online meeting, os alunos de TGPSI e TC puderam colocar várias questões 

sobre o mercado de trabalho europeu a uma colaboradora de uma empresa de 

recutamento na Europa, sobretudo na área de programação. 



  

 

 

Visita ao Museu do Aljube 

 

 

No âmbito da disciplina de AI, na unidade temática A Construção da Democracia, os 

alunos das turmas de 12º ano visitaram o Museu do Aljube, podendo observar vários 

documentos e testemunhos dos muitos presos políticos que aí estiveram detidos pela 

PIDE. As visitas integram-se numa estratégia de sensibilização dos alunos para a 

perceção da Democracia como sistema político e para a vivência dos valores 

democráticos. 

 



 

Semana da Poupança Financeira 

  

A semana de promoção de uma maior consciência financeira, desenvolvida no INETE de 28 a 

31 de Outubro contou com diversas iniciativas, nomeadamente, uma palestra com o Doutor 

Luís Gonçalves, professor de Economia e Gestão do ISG e do ISCAL, bem como uma Feira de 

Trocas, dinamizada pelos alunos dos cursos de Técnico de Gestão e Técnico de Contabilidade, 

sob a Orientação da Dra Dulce Martins. 

  

 

 

28ª Conferência internacional EfVET 
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A Equipa representante das Instituições de Ensino Profissional do Grupo Ensinus estão nos 

Açores, para a 28ª Conferência internacional EfVET, cuja missão é a de promover e enriquecer 

o ensino profissional através da cooperação internacional para que através desta gigantesca 

rede, juntos, possamos marcar a diferença nas políticas europeias no que toca ao ensino 

profissional. 

 

 

Mobilidade Projeto “Robotic Challenge” 
  

Uma equipa de nove professores de duas escolas austríacas, parceiros do INETE no Projeto 

Erasmus+ KA229 Robotic Challenge, visitaram o INETE na semana de 21 a 25 de Outubro. O 

objetivo desta primeira reunião, será a preparação da Lego League que reunirá no INETE, em 

Março de 2020, 100 participantes para participarem nesse concurso. 

Os professores tiveram a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento dos projetos dos 

alunos do curso de Técnico de Eletrónica Automação e Comando. 

  

 

Mobilidade Staff Ka 1 Ilha da Reunião 

  

Duas professoras francesas da Ilha de Reunião, escola parceira do INETE num projeto de 

etwinning e numa candidatura ao programa Erasmus+ KA2, parcerias estratégicas, Edwige 

Jouveny e Maria Gama, estiveram no INETE de 23 a 27 de Outubro a participar numa 

mobilidade de Staff do programa Erasmus+- ação KA1. Nessa semana, puderam realizar 

jobshadowing em algumas aulas de Inglês e de Matemática, bem como nos projetos de DAC. 
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Posteriormente, a professora de Inglês iniciou um projeto eTwinning com a Professora 

Cristina Basílio intitulado “ Gender Equality”, envolvendo várias turmas da escola. 

  

 

 

Mobilidade staff Ka 1 Neumann School 

  

Quatro professores alemães da Neumann School, escola parceira do INETE nas áreas da 

Mecânica Automóvel, Eletrónica e Ótica Ocular, Kathrin Hüther, Jan Eißner, Albert Wüst e  Elke 

Gebhard, estiveram no INETE de 23 a 27 de Outubro a participar numa mobilidade de Staff do 

programa Erasmus+- ação KA1. Nessa semana, puderam realizar jobshadowing em algumas 

aulas de Inglês, de Mecânica e Eletrónica, bem como nos projetos de DAC. Posteriormente, as 

professoras de Inglês iniciaram um projeto eTwinning com a Professora Cristina Pureza 

intitulado “ This is us”, envolvendo as turmas do curso de TGPSI. 



  

 

 

 Mobilidade de alunos do IES San Clemente em Lisboa 

  

Dois alunos do IES San Clemente, escola parceira do INETE em diversos projetos e mobilidades 

de alunos, o Óscar e o Ivan, estiveram na segunda quinzena de setembro a participar em 

algumas aulas no INETE e, simultaneamente, realizaram um mini-estágio com o departamento 

de Informática da Teleperformance. 

  

 



 

Palestra “O Ciclo do dinheiro numa visão macro e micro económica” 
  

As turmas de 10º ano dos cursos de Técnico de Gestão, Técnico de Contabilidade e Técnico de 

Serviços Jurídicos, participaram na 2ª sessão da Academia Financeira do ISG subordinada ao 

tema “O Ciclo do dinheiro numa visão macro e micro económica”. 

  

 

 

Reunião do Conselho de Administração do INETE 

 

Decorreu no dia 28 de outubro a Reunião do Conselho de Administração do INETE com a 

presença da Diretora Financeira do Grupo ENSINUS e do Administrador Delegado do 

Grupo ENSINUS para a Guiné Bissau e para Cabo Verde. 



  

 

[http://]AGENDA Novembro-Dezembro 
 

 

• 3 a 06/11 | Mobilidade Staff do projeto Qualli4all Sosu H Meeting em Copenhaga 

• 5 a 8/11 | Mobilidade Staff do <projeto – Inclusion and employability through electric 

vehicles technology em Zagreb 

• 7 a 15/11 | Palestras com a Escola Segura 

• 18/11 a 22/11 | Mobilidade do projeto Erasmus+ “Robopreneur” na Polónia 

• 19 a 22/11| Visita de estudo do Curso de Mecatrónica  no âmbito da Semana da 

Tecnologia 

• ao Instituto Politécnico de Setúbal 

• 25/11 | Palestras da APF sobre a temática da Sexualidade 

•  26/11 | Visita de estudo do Curso de Técnico de Gestão à RENOVA 

• 27/11 | Visita de estudo do Curso de Técnico de Serviços Jurídicos à DCIAP 

•  27/11| Comemoração do Dia Internacional da Igualdade de género e contra a 

violência sobre as mulheres 

•  1 a 6/12 | Mobilidade alunos Projeto KA2 “Schools on the move” 
•  10/12 | Submissão da proposta para o Concurso CANSAT 2019 

• 17/12 | Festa de Natal / Mercado de Natal 

 



[http://]IMPRENSA 
 

 

 

 

O INETE RECOMENDA: 

  

A leitura dos últimos artigos da Senhora Administradora do 
Grupo Ensinus, Dra. Teresa do Rosário Damásio. 

•  A educação, o ensino profissional e o futuro – da 

transformação educativa à criação de emprego 
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