AJA
Associação José Afonso

PROTOCOLO
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E ASSOCIAÇÃO JOSÉ AFONSO

A Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, adiante designada
por “ESE”, e a Associação José Afonso, adiante designada por “AJA”, reconhecendo as
vantagens de cooperação e de realização conjunta de iniciativas culturais, na
perspectiva de reforçar laços entre a comunidade escolar e a referida estrutura
associativa, acordam celebrar o presente protocolo:
A Associação José Afonso compromete-se a:
-

facilitar a alunos, professores e funcionários da ESE o acesso às suas
instalações, designadamente para pesquisa e recolha de informação;

-

assegurar, com continuidade, um local de estágio para os alunos dos diferentes
cursos da ESE e, em particular, para os alunos do curso de Comunicação
Social;

-

apoiar o desenvolvimento de projectos dos alunos dos cursos de Promoção
Artística e Património e Educação Musical, entre outros;

-

assegurar a concretização de visitas de estudo dos alunos dos diferentes anos e
cursos da ESE, no âmbito das actividades disciplinares e interdisciplinares tais
como nas dos Contextos Educativos;

-

proporcionar a integração de projectos culturais, desenvolvidos na ESE, nos
seus espaços;

-

possibilitar à ESE o empréstimo das Exposições e de outros materiais de que é
detentora, sempre que estes estiverem disponíveis;

-

informar a ESE das acções de carácter cultural, previstas no Plano de
Actividades da AJA, que possam vir a possibilitar o estabelecimento de parcerias
de trabalho conjunto.
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A ESE compromete-se a:
-

proporcionar a intervenção de agentes culturais (nacionais e internacionais) a
pedido da AJA nos seus espaços de promoção cultural, comprometendo-se a
fazer a divulgação interna e para as diferentes Unidades Orgânicas do Instituto
Politécnico de Setúbal;

-

calendarizar, quando solicitado pela AJA, uma exposição sobre a actividade da
AJA no âmbito das EXPOSIÇÕES;

-

ceder alguns dos seus espaços para encontros promovidos pela AJA, desde que
esta os promova em horários ou períodos não lectivos;

-

ceder alguns dos seus equipamentos audiovisuais sempre que a AJA o solicite e
que estes se encontrem disponíveis;

-

informar a AJA das acções de carácter cultural previstas no Plano de
Actividades e que possam vir a possibilitar o estabelecimento de parcerias de
trabalho conjunto.

Setúbal, 27 de Abril de 2006
O Presidente do Conselho Directivo
da Escola Superior de Educação de Setúbal

(Luís Souta)

A Direcção da Associação José Afonso
O Tesoureiro

(Nelson Heitor)

A Secretária

(Helena Carmo)
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