
Iniciar um trabalho, seja na área que for, requer mui-
to empenho e, principalmente, estar direcionado a 
objetivos e metas claras e exequíveis. Pensando so-
bre isso é que ao ser convidada para essa tão impor-
tante missão fiquei muito honrada, e por que não 
dizer, receosa. Mas o que me moveu para aceitar foi 
o desafio de continuar lutando pela valorização de 
nossa profissão, em que, nesse momento histórico  
se faz ainda mais necessária nos espaços educativos 
de um modo geral.
O desafio é ainda maior, pois a diretoria que me pre-
cede tem feito um trabalho excepcional com um espí-
rito de luta invejável. Sendo assim, nossas propostas 
devem estar visando sempre o melhor para todos os 
nossos Associados, que têm demonstrado sua con-
fiança no trabalho dessa importante Associação.
O último seminário demonstrou a coerência e espí-

rito de lutas dos incansáveis profissionais da edu-
cação que adentram nos espaços escolares todos 
os dias, assim como os que direcionam as políticas 
públicas em seus Municípios.
Nossa proposta é continuar promovendo discussões 
pertinentes a esse momento, trocando informações 
e apreendendo com nossos interlocutores.
Trazer nossos colegas aposentados é uma grande 
motivação dessa nova diretoria, complementando a 
iniciada na anterior, pois a contribuição desses co-
legas é de grande importância para a AOESC pro-
movendo e intensificando esse nome que tanto tem 
lutado por todos os profissionais, Associados ou não.
Tendo em vista os propósitos esboçados, quero 
agradecer essa oportunidade e me dispor a estar 
sempre pronta a atender nossos colegas da melhor 
forma possível. Lembrando que em todos os espa-

ços a paz deve ser o que nos impulsiona em qual-
quer realização. E esta começa em nosso coração.
Um grande e caloroso abraço. 
Sua atual Presidente,
Marilys de Souza Barreto
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Editorial

Marilys de Souza Barreto
Presidente da AOESC

AOESC firma parceria com a AGEMED Planos de 
Saúde e oferece a todos os Associados e seus de-
pendentes  flexibilidade na composição e negocia-
ção dos planos, tornando financeiramente possível 
a contratação do benefício de saúde.
A parceria entre AOESC e  AGEMED tem como prin-
cipal objetivo apresentar uma solução diferenciada 
aos Associados  na gestão do benefício saúde. Com 
opções que atendem todos os tipos de necessida-
des e orçamentos, os planos de saúde AGEMED ga-
rantem muito mais conforto, qualidade e segurança 
a cada beneficiário. A AGEMED oferece uma equipe 
comercial preparada para analisar a necessidade de 
cada indivíduo. Assim, entrega o plano mais com-
pleto e ainda presta uma ótima consultoria, indican-
do o melhor produto para cada realidade.
VANTAGENS PARA OS ASSOCIADOS:
- Plano de Saúde com cobertura completa para 
atendimentos de urgência e emergência, proce-
dimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e serviços 
ambulatoriais ou hospitalares.
- Rede completa em todo o estado de Santa Cata-
rina, Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul, 
Curitiba, no Paraná, e Alta Floresta, no Mato Grosso.
- Cobertura nacional para urgência e emergência 
através da rede ABRAMGE.
- Médico Online disponível 24h por dia na central de 
atendimento para orientação e tirar dúvidas;
- Atendimento pediátrico 24h por dia a domicílio 
(consulte as cidades atendidas).
- Guia médico por aplicativo de celular e web site.
Visite: www.agemed.com.br e conheça

Mais vantagens
para o Associado

Saiba tudo sobre a XXV edição 
do Seminário Estadual dos 
Orientadores Educacionais - Pg. 2



Solenidade de abertura: 
Momento do Hino Nacional

Encerramento do Primeiro dia 
do XXV Seminário da AOESC

Apresentação artístico-cultural: 
Coral Vozes da Barra da Lagoa

A AOESC realizou, nos dias 13 e 14 de junho de 2017, 
o seu XXV Seminário Estadual dos Orientadores Educa-
cionais de Santa Catarina, em parceria com a UDESC/
FAED, com o Tema: Orientação Educacional/Pedagogos: 
Desafios das novas Políticas Educacionais. 
O evento teve o objetivo de enfocar a realidade da Profis-
são dos Orientadores Educacionais e proporcionar espa-
ços de conhecimento, reflexões, relatos de experiências e 
debates sobre as interfaces das novas Políticas Educacio-
nais de formação dos Pedagogos.
A participação dos Orientadores Educacionais do nosso 
Estado e de outros foi excelente. Durante o evento, a 
Presidente da AOESC fez uma apresentação sobre a ca-
minhada da Associação nestes 25 anos de Formação, um 
momento de importantes lembranças de nossas lutas, 
conquistas, desafios e alguns retrocessos, que também 
fazem parte desta jornada. 
As palestras que foram proferidas provocaram muitas 
discussões e reflexões sobre a atual conjuntura educa-
cional do Brasil e do nosso Estado. O Palestrante Prof. 
Dr. Lourival José Martins Filho apresentou a palestra “A 
Orientação Educacional no Contexto Atual”, dando ên-
fase a apresentação da pesquisa, realizada em parceria 
com a AOESC e a UDESC/FAED, relatando a atual situa-

ção dos Orientadores Educacionais em nosso Estado. 
O Palestrante Prof. Dr. Celso Vasconcelos, apresentou a 
palestra “O cenário sobre as Políticas Educacionais”, com 
foco na escola, no professor e no papel importantíssimo 
da Orientação Educacional, que é decisivo para, dialeti-
camente, confrontarmos as políticas e fortalecermos as 
identidades institucional, profissional e pessoal de alu-
nos, professores e membros da comunidade educativa. 
O Palestrante Prof. Dr. Sérgio Roberto Kieling Franco, com 
a sua palestra sobre as “Diretrizes Curriculares do Curso 
de Pedagogia”, nos alertou sobre as mudanças ocorridas 
nas Leis, refletindo no processo de formação, levando à 
necessidade de redefinir a formação dos chamados espe-
cialistas em educação. 
A Palestrante Profª.Drª. Jimena Furlani, com a sua pales-
tra “Polêmicas nas Políticas Educacionais da Educação 
Básica”, discutiu sobre as novas demandas à Escolari-
zação brasileira com o respeito à diversidade como um 
princípio educativo. 
O Palestrante Prof. Dr. João Rodrigues de Souza, com a 
Palestra “O Especialista em Educação: a atual situação 
das políticas de exclusão deste profissional nas Escolas 
e Secretarias de Educação”, nos alertou sobre as táticas 
de diversas ordens, nas áreas legislativa e administrativa, 

em todas as esferas, que se configuram em políticas de 
exclusão e desvalorização de profissionais sem os quais 
não se pode sequer sonhar com uma Educação referen-
ciada por qualidade social.
Finalizamos com a Assembléia Geral para os Associados 
e convidados, coordenada pela Presidente Sra. Diléia 
Pereira Bez Fontana, que dialogou sobre a real situação 
da Associação e alertou sobre a pouca participação dos 
Orientadores Educacionais associados, que não estão 
marcando sua presença nesta caminhada de formação 
continuada. A Tesoureira, Sra. Lúcia Maria dos Santos 
Machado, apresentou a prestação de contas da Gestão 
2015/2017 com muita propriedade.  Foram dois dias 
de intensas atividades e muitas trocas de experiências 
e aprendizados. Podemos concluir que realizamos mais 
um excelente Seminário, um evento muito especial para 
a Gestão 2015/2017, pois estabelece o marco em nos-
sa história, o “Jubileu de Prata”, 25 anos de formação 
continuada. Todo este trabalho somente aconteceu pelo 
empenho de todas as Pessoas que participaram das Di-
retorias Executivas da AOESC, às quais queremos deixar 
registrados os nossos agradecimentos.
A Diretoria da AOESC
Vice-Presidente Diléia Pereira Bez Fontana.

Jubileu de prata de formação: 25 
anos do Seminário Estadual da AOESC
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Palestra “O Cenário sobre as Políticas Educacionais” 
Palestrante: Prof. Dr. Celso Vasconcellos

“A quantidade de Entidades Representativas das 
categorias profissionais arroladas no artigo 64 
da LDB está longe de corresponder à importân-
cia dos papéis que desempenham no cenário 
educacional brasileiro. A oportunidade de parti-
cipar do Seminário Estadual que marcou o Jubi-
leu de Prata da ASESC representa o gratificante 

privilégio de caminhar alguns passos da longa 
trajetória de uma categoria consciente de que é 
indispensável manter-se organizada, para supe-
rar os sempre renovados desafios. A palestra per-
mitiu compartilhar reflexões sobre a missão cada 
vez mais inevitável e complexa que cabe à As-
sociação que, com muita garra, os representa.”
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Prof. Dr. João Alberto Rodrigues de Souza 

Em tempos sombrios e de incertezas, torna-se cada 
vez mais urgente o grito e a luta por uma escola 
democrática, inclusiva e solidária. Neste sentido, 
todos os profissionais da educação, são importan-
tes e fundamentais. A sociedade que almejamos 
não se funda na mercantilização ou na meritocra-
cia. Ela é fruto do respeito, da tolerância e do con-
vívio com os diferentes e as diferenças.  Com esta 
compreensão e reconhecendo a Orientação Educa-
cional como uma espaço profissional essencial na 

contemporaneidade que a AOESC em que tenho 
honra a de fazer a parte propôs o seu jubileu de 
prata. Na ocasião apresentamos dados de pesqui-
sa realizada em parceria com a associação e ainda 
fase de sistematização que apontam a necessidade 
concreta de mais profissionais da orientação por 
todo o Estado de Santa Catarina. Por isso a pre-
sença no seminário é parte da luta por uma escola 
ainda mais humana em que a Orientação educacio-
nal esteja presente.

Prof. Dr. Lourival José Martins Filho
Palestra “Orientação Educacional em seu Contexto Atual” 
Palestrante: Prof. Dr. Lourival José Martins Filho

Presidente da AOESC, O.E Diléia Pereira Bez Fontana e 
Tesoureira da AOESC, O.E Lucia Marias dos Santos Machado

Entrega de lembrança à 
palestrante Profª Drª Jimena Furlani

Entrega de lembrança ao 
palestrante Prof. Dr. Celso Vasconcellos

Coffee Break

Relatos dos Palestrantes

Os espaços educativos formais e o desafio da in-
clusão curricular. Novas demandas à Escolarização 
brasileira quando o respeito à diversidade é um prin-
cípio educativo. O respeito à identidade de gênero 

na escola: uso do nome social e dos banheiros esco-
lares. Polêmicas contemporâneas que “ameaçam” a 
Escola Pública: a falácia da “ideologia de gênero”, o 
Projeto Escola Sem Partido, afrontas ao Estado Laico.

Prof. Dra. Jimena Furlani

Em 2015, o Conselho Nacional de Educação apro-
vou novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
formação de professores. Essa Resolução (CNE/CP 
02/2015), combinada com as Diretrizes Curricu-
lares do Curso de Pedagogia (CNE/CP 01/2006), 
reforçam a ideia da formação do pedagogo como, 
em primeiro lugar, um professor. Isso leva à ne-
cessidade de redefinir a formação dos chamados 

especialistas em educação. A novidade é que nas 
novas DCN a formação em gestão passa a ter 
uma centralidade não prevista antes, em todos 
os cursos de formação de professores. Propõe-
-se, portanto, a discussão do lugar e da formação 
dos gestores escolares (em todas as suas formas 
e funções), diante dessas peças legais e diante da 
realidade educacional nos dias de hoje.

Prof. Dr. Sérgio Roberto Kieling Franco

O título proposto para a palestra neste  XXV Seminá-
rio Estadual dos Orientadores Educacionais de Santa 
Catarina, bem como a temática geral “Orientação 
Educacional/Pedagogos: desafios das Novas Políti-
cas Educacionais”, são extremamente pertinentes, 
oportunos, mas também muito complexos.
Vivemos tempos de turbulência na política nacional. 
As políticas educacionais, certamente, sofrem refle-
xos deste movimento geral, mas têm também suas 
especificidades, num horizonte que preocupa muito. 
Frente aos avanços bastante significativos com a 
construção do Plano Nacional de Educação (2014-
2024), o que se vislumbra agora é o solapar de suas 
bases sobretudo econômicas, consequência de uma 
mudança de direcionamento político.

Neste contexto, o foco na escola, no professor e na 
Orientação Educacional é decisivo para, dialetica-
mente, confrontarmos a política mais ampla e for-
talecermos as identidades institucional, profissional 
e pessoal (de alunos, professores e membros da co-
munidade educativa), uma das grandes atribuições 
da Orientação.
Diante deste quadro tão delicado, é fundamental 
mantermos a esperança para continuarmos na luta 
por uma educação de qualidade social/democráti-
ca para todos. Precisamos nos fundamentar numa 
epistemologia da esperança, uma docta spes (douta 
esperança, esperança crítica), e articular os vários 
níveis de participação no resgate e/ou na (re)cons-
trução de Uma Outra Política Educacional Possível!

Prof. Dr. Celso Vasconcellos



A AOESC tem o prazer de convidar todos os Asso-
ciados para participar conosco das comemorações 
do Dia do Orientador Educacional, no dia 4 de 
dezembro de 2017 das 14 às 17h.
O evento contará com a Roda de Conversa “En-
contros e Desencontros Contemporâneos”, coor-
denada pela Presidente da AOESC, Marilys de 
Souza Barreto.
As atividades serão realizadas no Associação Ca-
tarinense de Professores, na Rua Emílio Blum, 131, 
7ºAndar - Sala 706 - Ed. Hantei Office - Torre A - 
Centro, Florianópolis - SC.
Favor confirmar presença pelo e-mail aoe-
desc@gmail.com até o dia 28 de novembro.

Participe conosco
da comemoração
do Dia do Orientador
Educacional
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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. Sua participação é fundamental para a 
continuidade de nosso trabalho!
Associado, favor atualizar seus endereços, através do E-mail da Associação: aoedesc@gmail.com.
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Fechamento autorizado.
Pode ser aberto pelo ECT

Em 9 de agosto do corrente ano reuniram-se, na Sede 
da AOESC, alguns dos membros do Fórum Nacional 
das Entidades Representativas dos Especialistas de 
Educação. A Presidente da AOESC Sra. Diléia Pereira 
Bez Fontana ofereceu um café, em parceria com a Pre-
sidenta da ASESC, Sra. Selma David Lemos. Realizamos 
um calorosa confraternização com os Colegas dos Es-
tados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Estiveram 
presentes representantes das Entidades: ACSE – Asso-
ciação Campograndense de Supervisores Escolares, SI-
NESP – Sindicato dos Especialistas de Educação do En-
sino Público Municipal de São Paulo, APASE - Sindicato 
dos Supervisores de Ensino do Magistério Oficial de 
São Paulo e da ASESC - Associação dos Supervisores 
Escolares de Santa Catarina e Membros da Diretoria 
da AOESC.
A reunião teve como objetivo discutir os temas que 
seriam abordados na audiência, realizada para o dia 
10/08/2017, com o presidente de Conselho Nacional 
de Educação Prof. Eduardo Deschamps e o conselheiro 
Prof. Dr. Luiz Roberto Liza Curi Presidente da Câmara 
de Educação Superior do CNE. Nosso foco seria discutir 
sobre formação dos especialistas, no caso a manuten-
ção do Art.64 da LDB 9.394/96 com currículo e carga 
horária específica na graduação e na pós-graduação. 
Ao final da reunião foi produzido um documento que 
foi entregue no dia da referida audiência.

AOESC se reune com representates do Fórum Nacional 
das Entidades Representativas dos Especialistas 
em Educação e com o Secretário Estadual de Educação

Durante a abertura do XXV Seminário Estadual dos 
Orientadores Educacionais de Santa Catarina, no dia 
13 de junho de 2017, a Secretária Adjunta de Edu-
cação do Estado de Santa Catarina, Elza Marina da 
Silva Moretto, confirmou a abertura de Concurso Públi-
co para a Rede Estadual de Educação. O concurso foi 
realizado e garantiu 83 vagas para novos Orientadores 
Educacionais na Rede Pública Estadual.

A previsão é de que os contratados comecem sua 
atuação já no início do ano letivo de 2018. 
Demanda antiga da AOESC, a abertura destas vagas é 
mais um dos resultados da luta incessante da AOESC e 
demais entidades representativas dos especialistas em 
educação. Damos já as boas vindas os nossos futuros 
colegas e convidamo-os para fazerem parte conosco 
desta luta!

Luta das Entidades Representativas 
garante vagas em Concurso Público 
do Estado de Santa Catarina


