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DO COLEGIADO DE ENSINO 

Definição 

 

Art.1º - O Colegiado de Ensino é um ministério da Igreja Presbiteriana de Campos que 

funciona em auxílio ao Conselho da igreja na coordenação administrativa, doutrinária e 

pedagógica da Escola Dominical. 

 

Finalidade 

 

Art.2º - O Colegiado de Ensino tem por finalidade contribuir para o crescimento 

espiritual da igreja, alunos e professores, através do ensino formal da Palavra de 

Deus, objetivando alicerçar a fé do corpo de Cristo em base bíblica sólida, que permita 

não só um conhecimento teórico sobre os ensinamentos bíblicos, mas também a 

habilidade de aplicá-los à caminhada cristã, de modo a viver de forma agradável a 

Deus.  

 

Composição 

 

Art.3º - O Colegiado de Ensino terá a seguinte composição:  

I - Coordenação do Ensino de Crianças; 

II - Coordenação do Ensino de Adolescentes e Jovens; 

III- Coordenação do Ensino de Adultos. 

IV – Conselheiro 

 

Art.4º - Cada coordenação conterá de dois a três coordenadores que serão 

responsáveis pelas suas respectivas áreas de atuação. Os coordenadores serão 

nomeados pelo Conselho da igreja para mandato de um ano, podendo haver 

reconduções sempre que convier.  

 

Parágrafo único – O Conselho da igreja nomeará, anualmente, um representante 

“Conselheiro”, para integrar o Colegiado, que irá atuar intermediando e apoiando a 

relação entre este e o Colegiado de Ensino da ED.  

 

Assessoria 

 

Art.5º - Fazem parte da assessoria administrativa do Colegiado de Ensino, o secretário 

e a tesoureiro da ED. 

 

Atribuições 

 

Art.6º - São atribuições: 
 
I - Do Colegiado de Ensino: 
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a) Coordenar a ED nos âmbitos administrativo, doutrinário e pedagógico; 

b) Se reunir ordinária e extraordinariamente; 

c) Elaborar diretrizes para o processo de ingresso de docentes; 

d) Indicar professores ao Conselho, que atendam aos seguintes requisitos: ser 

dizimista e assíduo, ser membro comungante, ter freqüentado os módulos estáticos da 

ED; ter tempo mínimo na membresia da igreja de 01 ano e de 06 meses para 

membros vindos de outra igreja Presbiteriana; 

e) Definir a grade curricular dos módulos e classes; 

f) Definir o calendário escolar; 

g) Sugerir o material didático a ser utilizado e encaminhar o pedido através da 

secretaria da ED, à secretaria da igreja para aquisição, utilizando verba destinada à 

ED; 

h) Propor e/ou promover treinamento, local e periódico, para capacitação do próprio 

Colegiado de Ensino, assessoria e professores; 

i) Enviar membros do Colegiado de Ensino, assessores e professores a 

treinamentos externos, com apoio financeiro; 

j) Visitar todos os professores durante o ano; 

k) Interagir com coordenadores de outras ED’s, a fim de compartilhar experiências e 

promover eventos; 

l) Orientar o secretário e tesoureiro em suas respectivas atividades, convocando-os 

para participarem de reuniões administrativas; 

m) Elaborar relatório trimestral de sua atuação e repassá-lo ao Conselho da igreja; 

n) Elaborar propostas de alteração do seu próprio regulamento, a ser apreciado e 

aprovado pelo Conselho; 

 

II - Dos Coordenadores: 
 
a) Propor e programar atividades extra Escola Dominical, palestras, desafios, 

gincanas etc, com a anuência do Colegiado de Ensino; 

b) Orientar os professores da Escola Dominical, ajudando-os a preparar lições e 

demais atividades; 

c) Comparecer a cada domingo nas salas de aula que abranjam sua coordenação 

rotativamente, a fim de perceber as maiores necessidades do professor e alunos, e 

providenciar os meios de supri-las;  

d) Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias; 

e) Dirigir as reuniões ordinárias nos meses em que for sorteado; 

f) Convocar reuniões extraordinárias e dirigi-las; 

g) Organizar treinamento local para os professores de sua coordenação; 

h) Sugerir a grade curricular dos módulos e classes; 

i) Sugerir o material didático a ser utilizado; 

j) Relacionar-se com os professores, visitando-os, compartilhando seus problemas 

se for solicitado, orando por eles, dando sugestões que possam ser realizadas; 

k) Manter a disciplina usando de energia dosada com muito amor; 
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l) Organizar e dirigir a abertura da ED nos dias definidos pelo Colegiado de Ensino, 

em acordo com o Conselho, para a participação dos alunos que abrangerem sua 

coordenação; 

m) Prestar relatório da sua coordenação nas reuniões ordinárias; abordando o 

planejamento do mês, o aproveitamento dos alunos, o melhoramento do ensino, 

problemas com os professores e alunos; 

n) Elaborar relatório anual de sua atuação e repassá-lo ao Colegiado de Ensino. 

 
 

Reuniões 

 

Art.º7 - O colegiado se reunirá: 

 

I - Ordinariamente – nos meses ímpares aos quartos domingos de cada mês. A 

condução das reuniões será definida em sorteio pelo colegiado na primeira reunião do 

ano, de forma que cada coordenação tenha oportunidade de dirigir duas reuniões por 

ano, uma vez que serão seis reuniões ordinárias anualmente.  

II – Extraordinariamente – sempre que houver questões urgentes a tratar, qualquer 

coordenação ou o Conselheiro podem convocar o colegiado, e dirigir a reunião. 

 

 

Quorum 

 

Art.8º - As decisões colocadas em votação terão como quorum mínimo 60% dos 

membros do Colegiado de Ensino da Escola Dominical. 

 

Disposições finais 

 

Art.9º - O presente Regulamento poderá ser modificado, alterado ou complementado 

sempre que necessário, por proposta do Colegiado da ED e aprovado pelo Conselho 

da igreja. 

 

 

 


