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Regulamento Interno 

[…] 

Capítulo III 

Estrutura e Organização  

1. Composição 

A estrutura orgânica da EPED compreende os seguintes órgãos: Direção, Direção Pedagógica e 

Conselho Pedagógico. 

1.1. Direção 

A Direção é constituída por um Diretor.  

1.1.1. Atribuições e competências: 

 Gerir a escola de acordo com a política definida pela entidade proprietária; 

 Responder pelo resultado do exercício da gestão administrativa; 

 Recrutar pessoal docente, administrativo e outro; 

 Assegurar a representação externa junto das diferentes instituições e entidades; 

 Propor à Direção da entidade proprietária o projeto de formação da escola; 

 Aprovar o Plano de Atividades apresentado pela Direção Pedagógica; 

 Proporcionar as condições organizativas, pedagógicas, humanas, materiais e financeiras 

conducentes à concretização do Projeto Educativo; 

 Aprovar o Relatório de Atividades; 

 Aprovar as propostas apresentadas por outros órgãos da escola; 

 Homologar os Programas Educativos Individuais (P.E.I.) 

1.2. Direção Pedagógica 

 Elaborar o Projeto Educativo e gerir a sua implementação, após aprovação da Direção; 

 Responder pelo resultado do exercício de âmbito pedagógico, nomeadamente: 

 Critérios de seleção de candidatos; 

 Constituição de turmas; 

 Elaboração de Horários; 
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 Distribuição do serviço docente. 

 Analisar os currículos e propor o recrutamento dos docentes; 

 Propor todas as medidas conducentes ao bom funcionamento pedagógico dos cursos, ouvido o 

Conselho Pedagógico; 

 Elaborar o Relatório Anual de Atividades; 

 Responder pelo expediente sobre horários, avaliações e outra correspondência de natureza 

pedagógica; 

 Propor à Direção a aquisição de equipamento e material; 

 Convocar e presidir às reuniões do Conselho Pedagógico; 

 Propor à Direção os Planos de Estudos e Formação, ouvido o Conselho Pedagógico; 

 Elaborar anualmente o Plano de Atividades; 

 Convocar e presidir às reuniões do Conselho Pedagógico; 

 Determinar o sistema e critérios de avaliação a seguir, ouvido o Conselho Pedagógico; 

 Propor todas as medidas conducentes ao bom funcionamento pedagógico dos cursos, ouvido o 

Conselho Pedagógico; 

 Responder pela qualidade Pedagógica de todas as ações de formação da EPED. 

1.3. Conselho Pedagógico 

1.3.1. Considerações gerais 

O Conselho Pedagógico, de acordo com o organograma da Escola, é um órgão consultivo de apoio à 

Direção Pedagógica, representativo dos diferentes elementos com relevo no cumprimento do papel 

educativo da escola. 

Na definição do número de elementos do Conselho Pedagógico deverá ter-se em atenção a 

necessidade de conferir a este órgão uma grande eficácia para o desempenho das suas 

competências, conjugada com a representatividade referida no ponto anterior. 

1.3.2. Composição 

O Conselho Pedagógico é composto por:  

 Diretor Pedagógico (que preside ao Conselho); 

 Coordenadores dos Cursos; 

 Representante dos Orientadores Educativos;   

 Docente da área sociocultural, designado anualmente pela Direção Pedagógica; 

 Docente da área científica, designado anualmente pela Direção Pedagógica; 
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 Coordenador de Projetos/Estágios; 

 Responsável pelo Serviço de Orientação Escolar e Profissional. 

1.3.3. Competências 

São competências genéricas do Conselho Pedagógico:  

 a coordenação e orientação educativa da Escola, nomeadamente  nos domínios pedagógico-

didático; 

 a orientação e acompanhamento dos alunos; 

São competências específicas: 

 apresentar propostas para a elaboração do projeto educativo e do plano anual de atividades; 

 pronunciar-se sobre a proposta de regulamento interno; 

 dar parecer sobre o calendário escolar; 

 pronunciar-se sobre propostas de celebração de protocolos e parcerias e candidaturas a 

projetos; 

 definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e profissional, do 

acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos; 

 apreciar as propostas dos planos de estágio; 

 apreciar os requerimentos apresentados pelos alunos e/ou encarregados de educação; 

 dar parecer sobre propostas de reorganização e reformulação curricular e/ou programática; 

 dar parecer sobre as condições de funcionamento organizativo da escola; 

 apreciar os pedidos de equivalências pedidos pelos alunos, de acordo com os princípios 

legalmente estabelecidos; 

 apreciar os critérios para a seleção dos novos alunos; 

 propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação; 

 incentivar e apoiar iniciativas de índole formativa e cultural; 

 aprovar os Programas Educativos Individuais (P.E.I.). 

1.3.4. Funcionamento 

O Conselho Pedagógico reúne de forma ordinária trimestralmente e de forma extraordinária sempre 

que seja convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, ou a requerimento de pelo menos 

um terço dos seus membros em efetividade de funções. 


