
Prezado (as) Associados (as), mais um ano está che-
gando ao final e Nós Orientadores Educacionais, re-
presentantes da AOESC continuamos firmes em nosso 
propósito de lutar para garantir os nossos direitos. Entre 
todos os direitos conquistados com muito esforço, conti-
nuamos lutando pelo qual consideramos o mais impor-
tante: “o respeito ao Decreto Nº 72.846 de setembro de 
1973, que regulamenta a Lei 5.564, de 1968, que provê 
o Exercício da Profissão de Orientador Educacional”. 
Para tanto, precisamos nos unir e garantir que somente 
os Orientadores Educacionais exercitem a sua Profissão, 
visto que somos registrados no Ministério do Trabalho e, 
portanto, somos profissionais da Educação, que possuí-
mos registro Profissional. E para divulgar a nossa pro-
fissão a AOESC continua participando dos eventos que 
envolvem a nossa categoria. Participamos do XX Fórum 
Nacional das Entidades Representativas dos Especialis-
tas em Educação, que discutiu questões específicas dos 
Especialistas em Educação. A  Associação esteve mais 
uma vez presente no referido Fórum, na pessoa da sua 
presidente Sra. Diléia Pereira Bez Fontana e a Sra. Lúcia 
Maria Santos Machado (1ª tesoureira), nos dias 19,20 
e 21 de outubro do corrente ano em Porto Alegre- Rio 
Grande do Sul.  Realizamos mais um grande evento, o 
nosso XXIV Seminário Estadual dos Orientadores Educa-
cionais de Santa Catarina nos dias 19 e 20 de setembro 
do corrente ano, cujo tema foi a Orientação Educacional: 

Pesquisas em Foco, avaliado pelos participantes de for-
ma muito positiva.
Todas essas ações estão certamente fazendo a diferen-
ça a  nível Nacional, Estadual e Municipal e vale lembrar 
que esses eventos que a AOESC organizou e participou 
demonstram a dedicação pela nossa categoria. E para 
que possamos continuar nossas lutas e imprescindível 
o apoio dos Colegas Orientadores Educacionais, pois a 
Associação precisa da participação dos seus Associados 
para  fortalecer cada vez mais suas ações. Para tanto, 
convidamos os Associados a participarem dos eventos 
organizados pela AOESC. Em especial a Comemoração 
ao Dia do Orientador Educacional, na qual vamos ofere-
cer uma “Roda de conversas: Sobre Gênero, Sexualida-
de de Políticas Educacionais: desafios contemporâneos” 
no dia 07 de dezembro do corrente ano, cujo convite 
vai na última página deste informativo. Também convi-
damos os Associados para participarem do “Processo 
de Eleição em 2017”, que será realizado nos meses de 
junho a agosto de 2017,  com as inscrições de chapas 
nos meses de junho e julho e a  Eleição no dia 04 de 
agosto de 2017.E, para finalizar, uma grande ação da 
nossa Gestão 2015/2017, a Diretoria Executiva estará 
realizando o XXV Seminário Estadual dos Orientadores 
Educacionais de Santa Catarina, que será realizado nos 
dias 14 e 15 de Junho de 2017, no qual estaremos co-
memorando o nosso Jubileu de Prata de Formação dos 

Orientadores Educacionais. Nosso convite especial a 
Todos os nossos Associados,  Parceiros e Colaborado-
res para este evento que marca mais uma importante 
ação da Gestão2015/2017. Contamos com a presença 
importantíssima dos Associados. E mais uma vez que-
remos agradecer aos nossos Associados que colaboram 
mensalmente para a nossa Associação e aos Colabora-
dores e Parceiros  pelos trabalhos compartilhados ao 
longo deste ano. Finalizamos desejando a Todos um Fe-
liz e abençoado Natal e um Ano Novo repleto de muitas 
realizações, saúde, paz e amor. 
Com carinho, a Presidente. 
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O  XXIV Seminário da AOESC com a temática Orienta-
ção Educacional Pesquisas em Foco, relizado nos dias 19 
e 20 de setembro em Florianópolis foi preparado com 
muito carinho pela Diretoria em parceria com  o Núcleo 
de Apoio Pedagógico da UDESC. Em 2016 a Diretoria 
buscou trazer para o evento pesquisas contemporâneas 
em educação que são fundamentais no exercício profis-
sional de todos os profissionais da educação e em espe-
cial a equipe pedagógica escolar. O Professor Dr. Adilson 
de Ângelo com a palestra “Os Meninos e as Meninas 
fizeram um belo Balão” a partir do pensamento de Paulo 
Freire, sensibilizou a todos os presentes para a prática 
do dialogo e da luta permanente por melhores condi-
ções de trabalho. Já Professora Dra. Alba Regina Battisti 

de Soza, com a palestra “Concepções de docência na 
atualidade: Tendências e perspectivas”, evidenciou 
que uma equipe pedagógica crítica trabalha em par-
ceria com os docentes com o foco na aprendizagem de 
todos. A Professora Dra. Adriana Regina Sanceverino, 
por meio das contribuições do Vigostsky demonstrou 
que os orientadores também são mediadores no con-
texto escolar. Já a professora Maria Conceição Coppete 
afetou a todos com para uma olhar para relações mais 
duradouras no contexto escolar em que dimensão da 
alteridade esteja presente. Os professores Lidnei Ven-
tura e Rosilaine Ripa nos ensinaram que a luta ainda 
continua na busca por uma sociedade mais solidária e 
inclusiva. Já as professoras Vera Marcia Marques San-

tos e Sonia Maria Martins Melo Melo enriqueceram o 
debates com pesquisas atuais em Educação Sexual. 
As pesquisas apresentadas no seminário nos fizeram 
refletir que  é impossível pensar uma orientação edu-
cacional que não lute por uma educação inclusiva em 
que todo o ser humano neste país, tenha o direito de se 
alfabetizar com qualidade, tenha o direito de aprender 
com qualidade, de dominar os componentes curricu-
lares da educação básica com qualidade e, com isso, 
fazer diferença. Jamais  pensar é educação para alguns. 
Com a sensação do dever cumprido, a Diretoria já co-
meça a partir da avaliação dos participantes a planejar 
o Seminário de 2017 que marcará o Jubileu de Prata de 
Seminário da AOESC.

XXIV Seminário Estadual debate temas 
importantes para os Orientadores Educacionais

Parabenizo a AOESC pelo XXIV Seminário dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina tendo como tema Orientação Educacional: pesquisas em 
foco.  O  seminário  promoveu reflexões e interações valiosas para a categoria. Excelente evento.   
Nina Rosa Ventimiglia Xavier – Diretora de Formação da Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul – 
AOERGS. 

O XXIV Seminário Estadual dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina proporcionou muito momentos de reflexão e conhecimento de pesqui-
sas atuais na área da Educação em relação com trabalho do Orientador Educacional. São encontros como estes que enriquecem a nossa atuação 
profissional. Parabenizo a AOESC e toda a sua equipe pelo  brilhante evento, recepção e gentilezas
Orientadora Educacional Cristiane Sbardelati – Colégio Cônsul Carlos Renaux – Brusque – SC

Participar de eventos como esse seminário é ter a possibilidade de conhecer pesquisas qualificadas, organizar ideas e trocar vivencias pedagógicas. 
Esse movimento em que dividimos reflexões, experiências, e até mesmo angustias da profissão é energizante. Parabenizo a coordenação do evento e 
os palestrantes, certamente voltamos pra escola positivamente afetados.
Orientadora Educacional Raquel da Veiga Pacheco - Rede Municipal de Ensino de Florianópolis - SC
Doutoranda em Educação da FAED/UDESC

O Seminário da AOESC foi muito bem organizado com temas importante e representa um momento de estudo e reflexão. Nos profissionais de edu-
cação precisamos deste alimento. Estas formações são necessárias para nos fortalecer e tornar nossa prática mais segura
Orientadora Educacional Maria Terezinha Ventura - EEB Conselheiro Manoel Philippi - Aguas Mornas  - SC

O Seminário proporcionou momentos de contato com diversas pesquisas que nos fazem refletir sobre nossas práticas e os desafios de nossa profissão
Orientadora Educacional Katarina Grubisic – Colégio de Aplicação – UFSC - Florianópolis - SC

Depoimentos dos participantes
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Destacamos a atuação da AOESC na participação do XX 
Fórum Nacional das Entidades Representativas dos Espe-
cialistas em Educação, que esteve mais uma vez presente 
na pessoa da sua presidente Sra. Diléia Pereira Bez Fon-
tana e a Sra. Lúcia Maria dos Santos Machado (1ª tesou-
reira).  Este ano a segunda etapa do Fórum foi realizada 
em Porto Alegre- Rio Grande do Sul, nos dias 19, 20 e 21 
de outubro do corrente ano. Participaram deste do Fórum 
cinco Estados brasileiros: Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e  Alagoas. Sendo re-
presentados pelas seguintes Entidades: 
ACSE, Associação Campograndense de Supervisores Es-
colares; AIERGS, Associação dos Inspetores de Ensino do 
Rio Grande do Sul; AOERGS, Associação dos Orientadores 
Educacionais do Rio Grande do Sul; AOESC, Associação 
dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina; ASESC, 
Associação dos Supervisores Escolares de Santa Catarina;
ASSERS, Associação dos Supervisores de Educação do 
Estado do Rio Grande do Sul; SINESP, Sindicato dos Espe-
cialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São 
Paulo; ASISEAL,Associação dos Inspetores dos Sistemas 
Educacionais de Alagoas.
No primeiro dia do Fórum ouvimos os relatos das Entida-
des presentes sobre os últimos acontecimentos em seus 
Estados e municípios sobre a atuação dos profissionais e 
tomadas de decisões pelos governantes em relação a ca-
tegoria dos Especialistas.
Participamos de palestras e debates muito importantes 
para nossos encaminhamentos futuros enquanto Entida-
des representativas. “As palestras: “A Educação na atual 
Conjuntura nacional” e a Palestra Base Nacional Comum 
Curricular”, nos deixou preocupadíssimos com os futuros 
encaminhamentos da Educação.  
Umas das questões muito discutidas foram as Diretrizes 
do Curso de Pedagogia, com a palestra do Prof. Dr Sergio 
Roberto kieling Fanco (UFRGS), na qual tivemos como um 
dos encaminhamentos a produção de um documento por 
um Grupo de Trabalho, representado por cada Entidade 
participante. Documento este que ainda será produzido 
e encaminhado para o Conselho Nacional de Educação 
com as nossas reivindicações.  Salientamos que a AOESC 
continuará lutando pela Formação da Pedagogia com a 
Habilitação na área de Orientação Educacional ou em Cur-
sos de Pós-graduação na referida área, conforme LDB a Lei 
Nº 9394, em seu Artigo 64. Também como ação oriunda 
do XX Fórum, estamos encaminhando a Carta Documen-
tal com todas as reivindicações dos Especialistas, na qual 
estaremos articulando com os Conselhos de Educação 
Estadual e Municipais, como também com os nossos re-
presentantes Políticos e Gestores a referida Carta. Acesse a 
Carta pelo site www.aoesc.com.br.

AOESC participa
de Fórum Nacional

Professor Doutor Adilson de Ângelo
“A AOESC, na prossecução da sua missão de “Defender o direito a uma educação 
democrática e libertadora, acessível a toda a classe trabalhadora” - quando, mais uma, 
parecemos ver este direito ameaçado -, foi muito feliz ao propor mais um diálogo entre a 
prática educativa e as pesquisas que evidenciam as preocupações com a educação que 
queremos. A Orientação Educacional desafia a escola a projetar novas relações sociais, 
necessárias à construção da humanidade do ser humano, como nos ensinou Paulo Freire.”

Professora Doutora Roselaine Ripa e Professor 
Mestre Lidnei Ventura
“No Seminário da AOESC falamos acerca da “Educação como processo de humani-
zação”. Oportunamente, encaramos a educação do ponto de vista humanista, isto é, 
concebendo-a como práxis de significação político-pedagógica e como um esforço in-
cessante da sociedade contra a barbárie. Se por um lado o processo educativo tende a socializar um certo conjunto de 
conhecimentos e valores ético-morais herdados de uma dada configuração histórica, por outro, é sempre um esforço 
de transformação social, de superação dialética das injustiças, exclusão social e opressão. Neste sentido, o processo 
educativo tem o compromisso político de emancipação do sujeito e sua instrumentalização para libertação.”.

Professora Doutora Vera 
Márcia Marques Santos
Vivemos momentos sombrios e de incertezas diante de temáticas que transversalizam 
as nossas vidas. Diante disso, ao tratarmos dos novos contornos que as violências de 
modo geral, e em especial violências sexuais e de gênero assumem em tempos de acesso 
fácil as Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (TDIC), na formação de 
professores(as) considerando velhas práticas que se apresentam como novos desafios, é sempre importante e necessá-
rio, embora nunca fácil e tranquilo. 

Professora Doutora Adriana 
Regina Sanceverino
Em de outubro de 2016 tive a honra de participar, como palestrante, junto a grandes 
colegas de profissão da UDESC, universidade que possibilitou a construção da profissional 
que hoje sou: mulher, professora, que forma força social junto aos que lutam pela 
educação de nosso país, do XXIV SEMINÁRIO ESTADUAL DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS DE SANTA CATARINA, 
na Faculdade de Educação da UDESC em Florianópolis – SC. A temática do Seminário: ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL: 
PESQUISAS EM FOCO trouxe a possibilidade  refletirmos sobre as possibilidades da orientação educacional com 
base em nossas pesquisas . Oportunidade que me levou a socializar  pesquisa que  desenvolvi em doutoramento 
na UNISINOS/RS e que vem potencializando outras  na UFFS, instituição  a qual, atualmente  faço parte do quadro 
de professores pesquisadores da região do Alto Uruguai gaúcho. A temática de minha palestra, tema de pesquisa,  
versou sobre OS SENTIDOS DA MEDIAÇÃO PRESENTES  NA PRÁTICA PEDAGÓGICA  DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS, problematizando  o sentido de mediação que responde mais adequadamente à complexidade da educação 
de jovens e adultos e como tais mediações criam condições de desenvolver o pensamento crítico dos estudantes e a 
práxis educativa nesta modalidade de ensino. Busquei investigar as circunstâncias e condições necessárias para que se 
processem as mediações nas situações de ensino que potencializem para o(a) aluno(a) a aprendizagem do conteúdo 
trabalhado que responda mais adequadamente à complexidade da EJA e crie condições de desenvolver o pensamento 
teórico dos estudantes e a práxis dessa modalidade de ensino com vista a possibilitar a transformação dos indivíduos e 
da própria sociedade.  Após  a defesa da tese, financiada pela CAPES/PROEX, parti para continuidade desta pesquisa,  
que na ocasião tinha como campo de investigação um município do estado de Santa Catarina, e atualmente a sua 
potencialidade foi ampliada para região do alto Uruguai Gaúcho.  Importante destacar que a proposta deste evento da 
AOESC  foi especialmente oportuna  para  divulgar  e fomentar a importância das pesquisas   para qualificar a educação 
no pais.  Gratidão a tod@s os membros da AOESC e companheiros de labuta.

Saiba um pouco mais sobre as palestras



Conheça o 
site da AOESC
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Expediente 

Participe da AOESC
Para se tornar sócio da AOESC e fazer parte das mais de quatro décadas de história da entidade, basta acessar 
nosso site, em www.aoesc.com.br e clicar no item “Para se associar” do menu da página. Lá estão disponíveis 
as fichas de cadastro e formas de pagamento da mensalidade
O valor da mensalidade é de apenas 4% do salário mínimo nacional vigente e pode ser pago através de depósito 
ou transferência bancária, ou por desconto em folha (para os OE ouriundos da Secretaria de Educação do  Estado). 
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail aoedesc@gmail.com, ou por telefone, nos números 
(48) 3223-0880 ou (48) 9962-7185.
Sua participação é fundamental para a continuidade de nosso trabalho!

O endereço continua o mesmo, mas o site da 
AOESC está de cara nova. Mais moderna, a nova 
página agora pode ser acessada também por 
celulares, tablets, ou qualquer dispositivo móvel. 
Acesse www.aoesc.com.br e conheça melhor a 
nossa associação. 
Visite também a página da 
AOESC no Facebook.
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DESTINATÁRIOREMETENTE

ASSOCIAÇÃO DOS ORIENTADORES 
EDUCACIONAIS DE SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 390, Sala 1005, Centro
CEP: 88.010-001
Florianópolis - SC

MALA DIRETA

Fechamento autorizado.
Pode ser aberto pelo ECT

A AOESC tem o prazer de convidar todos os Associados para 
participar conosco das comemorações do Dia do Orientador 
Educacional, no dia 7 de dezembro de 2016 das 14 às 17h.
O evento contará com a Roda de Conversa “Gênero, Se-
xualidade e Políticas Educacionais: temas contemporâ-
neos”, com a Professora Drª Jimena Furlani, Diretora de 
Extensão, Cultura e Comunidade da FAED/UDESC, além de 
um delicioso Coffee Break.
As atividades serão realizadas no Auditório do SINEPE, na 
Rua Felipe Schmidt, Nº 390, Sala 1201, Edifício Florêncio 
Costa, no Centro de Florianópolis.

Participe conosco das comemorações do 
Dia do Orientador Educacional

AOESC 25 ANOS: Jubileu de Prata 
na formação dos Orientadores 
Educacionais de Santa Catarina
Em 2017, o Seminário Estadual dos Orientadores 
Educacionais de Santa Catarina completa um quarto 
de século de existência. Nesses 25 anos, a Associa-
ção dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina 
tem sido um instrumento de unidade dos Orienta-
dores Educacionais de todo o Estado, por meio de 
sua missão de defender o direito a uma educação 

democrática e libertadora, acessível a toda a classe 
trabalhadora; promover, desenvolver e divulgar ativi-
dades de caráter educacional e científico, destinadas 
à formação e ao aperfeiçoamento da categoria dos 
especialistas para fornecer condições de exercer o 
relevante papel social que é a garantia do direito à 
educação de qualidade. 

Convite
A Diretoria Executiva da Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina convida as/os
Associadas/os para participar do Evento em Homenagem ao “Dia do Orientador Educacional”.

O Evento contará com a presença da Profª Drª Jimena Furlani, Diretora de Extensão, Cultura e Comunidade da
FAED/UDESC, com a Roda de Conversa “Gênero, Sexualidade de Políticas Educacionais: desafios
contemporâneos”, além de um delicioso coffee break. Contamos com a sua presença!

“Feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.” 

Cora Coralina

Local: Auditório do SINEPE/SC
Rua Felipe Schmidt, 390, 12º andar, sala 1201 - Centro, Florianópolis.
Data: 07/12/2016
Horário: 14h às 17h

OBS: Favor confirmar presença até o dia 02/12/2016 pelos telefones: (48) 3223-0880 ou
(48) 9962-7185, ou pelo e-mail: aoedesc@gmail.com


