
Buscando incentivar a participação de nossos Associados e convidados que não moram em Florianópolis, estabelecemos uma parceria com a ACP, que 
disponibilizará hospedagem no Hotel Casa do Professor, no Centro de Florianópolis, por apenas R$ 40,00 (quarenta reais) a diária. E neste valor ainda 
está incluso um delicioso Café da Manhã! Aproveite esta oportunidade e participe!

Prezados Associados, continuamos na luta pela con-
tinuação da Gestão 2017/2019. Infelizmente a nossa 
Colega O. E. Marilys de Souza Barreto, então eleita em 
agosto de 2017, como Presidente para a referida Gestão, 
por motivos de saúde ficou impossibilitada de se manter 
na Presidência e solicitou a sua saída em março do cor-
rente ano. A  Associação não poderia parar, para tanto, a 
Vice – Presidente O E. Diléia Pereira Bez Fontana assumiu 
novamente como Presidente. Embora um pouco cansada 
pela longa caminhada a frente da Presidência por duas 
Gestões, mas consciente dos compromissos enquanto 
Presidente e representante de uma grande categoria de 
educadores tão importante, assumiu com muita garra e 
respeito pela Categoria.
Saliento que preocupa-nos muito a falta de participação 
na Associação das(os) nossas(os) Colegas Orientadores 
Educacionais, Associados e não Associados. Precisamos 
compor novamente essa ”Gestão 2017/2019”, que 
ainda apresenta-se com cargos em aberto. E na medida 
do possível precisamos começar a pensar na próxima 
Gestão 2019/2021, pois teremos eleições em agosto do 
próximo ano.
Nos últimos anos, tivemos muitos avanços. Estamos co-
lhendo os frutos do nosso trabalho enquanto Associação. 
O Concurso a nível Estadual, Edital Nº 2271/SED para os 
Especialistas em Educação: “Orientadores Educacionais, 
Supervisores Escolares e Administradores Escolares” no 
ano de 2017, foi uma grande vitória das lutas das Asso-
ciações: “AOESC, ASESC e  AAESC”.
Já foram chamados muitos Especialistas, em especial 
os Orientadores Educacionais, para atuarem nas Insti-

tuições Educativas do Estado S.C. Assim como também 
foram chamados  Especialistas para atuarem em muitas 
Secretarias de Educação, Projetos Educacionais e em 
Instituições  Educativas  dos Municípios. Isso significa a 
valorização do trabalho do SOE- “Serviço de Orientação 
Educacional”.
Para que possamos ser valorizados, a AOESC se faz pre-
sente em vários eventos e discussões sobre as Políticas 
Educacionais em diferentes instâncias: Federal, Estadual 
e Municipal. Aqui, pontuamos a presença da AOESC 
nas Audiências sobre a BNCC do Ensino Fundamental 
e ao  Convite do Conselho Nacional de Educação para 
discutirmos sobre a Base  Nacional Comum Curricular 
do Ensino Médio, encontro da Região Sul entre outro 
eventos. Segue uma matéria especial nesta edição do 
nosso Informativo.
Também participamos do XXIII Fórum Nacional das En-
tidades Representativas dos Especialistas em Educação, 
realizado em maio do corrente ano em Brasília. Onde 
produzimos um documento muito importante, a “Carta 
Documental do FESED”, com nossas reivindicações, que 
já foram encaminhadas aos Políticos representantes do 
nosso Estado, Secretários de Educação do Estados, Mu-
nicípios e Universidades.
Também com o intuito de melhor atender os nossos 
Associados, a AOESC estabeleceu Convênio: “Termo de 
Parceria e Cooperação Mútua entre a AOESC e  as Em-
presas DENTALPREV e AGEMED, cujos termos seguem 
resumidos em nosso 46º Informativo.
Assim como também oferecemos a oportunidades dos co-
legas se capacitarem por meio do nosso “XXVI Seminário 

Estadual dos Orientadores Educacionais de Santa Catari-
na”, que será realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 
2018, em parceria com a UDESC/FAED/CEAD como tam-
bém com a ACP ”Associação Catarinense de Professores.” 
Buscamos essas parcerias para melhorar recebê-los em 
nosso evento. Salientamos que conseguimos uma parceria 
com a ACP, na qual serão disponibilizados um desconto 
especial no Hotel da Associação ACP, para os Especialis-
tas em Educação/Pedagogos,  em termos de estadia em 
Florianópolis. Sendo no Hotel Casa do Professor: Edificio 
Cristiane, situado na rua Ferreira Lima, Nº 96, Cep: 88015-
420, Centro de Florianópolis, Telefone para reservas: (48) 
3222-0257.  Valor da Diária R$ 40,00 (quarenta reais), com 
direito ao café da manhã, entre outros benefícios, somente 
para os  participantes do evento, com comprovante de par-
ticipação. Portanto, venham nos prestigiar com sua ilustre 
participação no XXVI Seminário da AOESC. 
Aguardamos Todos com muito carinho. 
A Presidente.
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O Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa 
Catarina foi criado em 1961, sob a denominação de Giná-
sio de Aplicação e com o objetivo de servir de campo de es-
tágio destinado à pratica docente dos alunos matriculados 
nos cursos de Didática (Geral e Específica) da Faculdade 
Catarinense de Filosofia (FCF). 
No ano de 1970 foi substituído o nome Ginásio de Aplicação 
para Colégio de Aplicação, e o colégio passou a ter a primeira 
série do segundo ciclo, com os cursos Clássico e Científico. As 
demais séries do Ensino Médio foram implementadas grada-
tivamente nos anos seguintes. Os alunos que freqüentavam, 
até então, o Colégio de Aplicação eram filhos de professores 
e servidores técnico-administrativos da Universidade Federal 
de Santa Catarina. A partir da Resolução nº 013/CEPE/92, 
ficou estabelecido o número de três turmas por série, com 25 
alunos cada uma. O ingresso de alunos no Colégio passa a 
ocorrer via sorteio aberto à comunidade.
A orientação educacional no Colégio de Aplicação (CA) da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) é composta 
hoje por oito profissionais atuando em todos os segmentos 
da educação básica. Nós, Juliana Maués e Katarina Gru-
bisic, atuamos respectivamente nos anos finais do ensino 
fundamental e no ensino médio e fazemos parte hoje da 
Diretoria da AOESC. Atuar como Orientadoras Educacio-
nais na educação básica Federal é um ofício imbuído de 
desafios, reflexões e aprendizado constantes. Nesse senti-
do nosso maior desafio talvez seja lutar para manter nossa 
função viva e fiel à natureza do trabalho da orientação 
educacional em um espaço escolar deveras complexo e em 
uma sociedade que se transforma muito rapidamente. 
O Colégio de Aplicação atende do primeiro ano do ensino 
fundamental ao terceiro ano do ensino médio, o ingresso 
dos estudantes na instituição se dá através de sorteio para 
vagas fixas para os primeiros e segundos anos do ensino 
fundamental e cadastro reserva para os demais anos do 
fundamental e do médio. Em função do acesso se dar atra-
vés de sorteio, atendemos estudantes oriundos não só dos 

entornos da universidade mas, também de bairros e até 
municípios mais afastados do local, com diversas realida-
des sociais, econômicas e culturais. Lidar, dialogar, acolher 
e acompanhar o desenvolvimento escolar, cognitivo, social 
e emocional dessas crianças e adolescentes com as mais 
diversas realidades e configurações familiares é a essência 
do nosso trabalho, buscamos ser para esses estudantes a 
referência de mediação e acolhimento que lhes orientará 
com questões que possam interferir direta ou indiretamen-
te na sua relação consigo, coma família, com a escola e 
com o conhecimento. É importante frisar que nossa atua-
ção conta com o amparo de profissionais de outras áreas 
que compõe conosco a equipe técnica educacional do CA, 
tais como, Assistentes Sociais, Psicólogos, Enfermeiras, Pe-
dagogas da Educação Especial e Terapeutas Ocupacionais, 
o trabalho partilhado é fundamental para um fluxo de en-
caminhamentos que, via de regra, tem dado certo e possi-
bilitado uma interface multiprofissional nos atendimentos e 
estudos dos casos nas suas especificidades. 
As principais demandas do Setor de Orientação Educacio-
nal nos Anos Finais e Ensino Médio são: dificuldades de 
aprendizagem (causas e conseqüências), fatores de socia-
lização, desmotivação e falta de comprometimento com os 
estudos, orientação para hábitos de estudo, mediação de 
conflitos (entre estudantes e estudantes /docentes), Estu-
dantes em situação de risco (exposição a substâncias não 
adequadas à idade como drogas ilícitas, álcool e vulnera-
bilidade social), Orientação Profissional e questões relativas 
ao processo de ingresso no ensino superior. 
Segundo Grinspum: 

Orientadores foram discutindo e compreendendo como 
ocorrem as ações pessoais e profissionais, do ponto de vis-
ta da sociedade e da própria escolha do indivíduo, foram 
compreendendo o significado da liberdade e da autonomia, 
não como uma postura individual, mas como uma atitude 
ética social; foram compreendendo também o sentido do 
contexto, do cotidiano para a interpretação da realidade de 

seus alunos, enfim foram deixando de lado as questões de 
ajustamento para refletir sobre os questionamentos dessa 
realidade (p. 32, 2011).

Para além de atender demandas do cotidiano a Orientação 
Educacional no Colégio de Aplicação procura se articu-
lar com os demais setores em projetos interdisciplinares. 
Procura-se promover debates, rodas de conversa, trabalhos 
em grupo e saídas de estudo que envolvem os estudantes 
e motivam a buscar sentido nos conhecimentos adquiridos 
na escola. “O Orientador Educacional está comprometido 
com a formação da cidadania dos alunos, considerando 
em especial, o caráter da formação da subjetividades” 
(GRINSPUM,p. 35,  2011).
Atualmente trabalhamos com a faixa-etária que com-
preende entre a pré-adolescência e a adolescência, outro 
desafio que nos exige a tarefa de nos embrenharmos na 
linguagem e nos modos de socialização da juventude, ga-
rantindo que tenhamos com nossos estudantes um espaço 
de diálogo franco e acessível, buscando compreender as 
implicações fisiológicas e sociais que essa fase do desen-
volvimento carrega bem como, as complexificações que 
as tecnologias, as mídias, os eletrônicos, as redes sociais, 
e o acesso irrestrito a informação podem gerar no espaço 
escolar e fora dele. 

Referências:
http://www.ca.ufsc.br/historico-do-ca/
GRINSPUM, M.P. S. Z., A Orientação Educacional – Conflito 
de paradigmas e alternativas para a escola (5ª edição), São 
Paulo, Cortez, 2011)

Desafios da Orientação Educacional 
na Educação Básica Federal

Por Juliana Maués Silva (ju.maues@yahoo.com.br)
e Katarina Grubisic (kataviola@gmail.com)

O Conselho Nacional de Educação está promovendo au-
diências públicas que acontecem nas cinco regiões do país. 
Segundo o Conselho, durante as audiências, os mais diver-
sos segmentos da sociedade têm oportunidade de oferecer 
suas contribuições para a BNCC – Ensino Médio. “As au-
diências não têm caráter deliberativo, mas são essenciais 
para que os membros do CNE possam elaborar um docu-
mento normativo que reflita necessidades do panorama 
educacional brasileiro para a construção de uma educação 
de qualidade como direito de todos”. Audiências públicas 
devem ser realizadas em todas as regiões do Brasil, nos 
mesmos moldes do que ocorreu com a base referente à 
educação infantil e ao ensino fundamental, homologada 
em dezembro de 2017. Após o Ministério da Educação en-
tregar essa versão, a base do ensino médio será submetida 
à discussão e votação pelos conselheiros do CNE( Conselho 
Nacional de Educação).
Na audiência do dia 11 de maio em Florianópolis o CNE teve 
por objetivo colher subsídios e contribuições para a elabora-
ção da terceira e última versão do documento entregue ao 
CNE pelo Ministério da Educação, no início de abril.
O que se observou é que esta proposta de BNCC vem com-
plementar a Reforma do ensino médio pela lei 13.415/17 

e não condiz com a proposta de adequação das diretrizes 
curriculares do ensino médio. O currículo será organizado 
por uma parte comum definida pela BNCC. A parte comum 
é obrigatória e a parte flexível é de escolha do estudan-
te, chamados de itinerários formativos, mas não de ofer-
ta obrigatória pela escola pública. Isso implica no poder 
público não ter obrigação de cumprir com sua função de 
oferecer uma escola pública de qualidade.
Ao incluir a área técnica profissional como área de conheci-
mento, dá terminalidade dos estudos no ensino médio e não 
mais no ensino superior, diminuindo a pressão de vagas nas 
universidades públicas. Isso tem o objetivo de formar mão de 
obra barata para atender o mercado, contradizendo a  idéia 
de formação global que constrói sujeitos e cidadãos
Essa proposta permite que até 40% das 4.200 horas do 
currículo do ensino médio seja m oferecidas à distância. 
Dessa forma, pacotes EAD poderão substituir professores 
e dispensar laboratórios e bibliotecas. Somente as discipli-
nas de Português e Matemática são obrigatórias durante 
os três anos e dá enfase à educação técnica profissional e 
trabalho voluntário (estudante trabalhar de graça tirando o 
posto de trabalho de um profissional) como substituição de 
conteúdos do Ensino Médio (antes obrigatórios e ofereci-

dos pelo Estado).
O ambiente da audiência do dia 11 de maio foi marcado 
por fortes críticas, vindas de setores intelectuais, acadêmi-
cos, estudiosos, pesquisadores e políticos atuantes da área 
da educação. Ocorreram diversas críticas  à proposta BNCC 
do Ensino Médio, à lei da Reforma do Ensino Médio e ao 
projeto de reforma das Diretrizes Curriculares do Ensino 
Médio que se encontra também em discussão no CNE. En-
tre os vários aspectos ressaltados pela maioria dos oradores 
inscritos estiveram: o seu caráter reducionista relacionado à 
formação integral do cidadão expresso na pequena carga 
horária destinada a parte comum em detrimento da parte 
diversificada; a ênfase na simples preparação de mão de 
obra para o mercado de trabalho diante de uma formação 
plena do cidadão; a antecipação precoce da escolha dos 
itinerários formativos pelos jovens e suas limitações, entre 
outros e principalmente que o documento tira a obrigato-
riedade do Estado em oferecer uma educação de qualidade 
para os estudantes do Ensino Médio. Diante deste contexo, 
a Diretoria  Executiva da AOESC se manifesta contra essa 
proposta da BNCC do Ensino Médio.
Participaram do Evento e da produção do  texto: 
Diléia Pereira Bez Fontana e Katarina Grubisic

AOESC debate Base Nacional Comum Curricular do 
Ensino Médio em Audiência pública promovida pelo CNE
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O XXIII Fórum Nacional das Entidades Represen-
tativas dos Especialistas de Educação – FESED foi 
realizado nos dias 21, 22 e 23 de maio do corrente 
ano, na sede da Nova Central Sindical de Trabalha-
dores – NCST, em Brasília, e contou com a presença 
de nove Entidades de diversas regiões do País, sen-
do elas: ACSE, AIERGS, AOESC, APASE, ASESC, AS-
SERS, SINESP, CPERS e AOERGS. Representando a 
AOESC a presidente Sra. Diléia Pereira Bez Fontana 
e a 2ª Tesoureira da AOESC Sra. Katarina Grubisic 
participaram ativamente das discussões do referido 
evento.
O XXIII FESED  foi coordenado,  este ano pelo Sin-
dicato-APASE, representado por Rosângela Apare-

cida Ferini Vargas Chede e Aparecida Antonia De-
mambroe tendo como tema principal “O contexto 
atual da educação brasileira e seus desdobramen-
tos para a atuação dos Especialistas de Educação”. 
No primeiro dia do evento foi realizada a leitura da 
Ata da Edição anterior, que foi realizado em Ma-
ceió nos dias 25, 26 e 27/10/2017. Após discus-
sões e correções, foi aprovada a referida Ata. Na 
sequência passamos para  os relatos das Entidades 
a respeito do contexto atual de seus sistemas. No 
período da tarde foi ministrada a palestra com a  
Professora Rosaura Aparecida de Almeida, sobre 
a “A Reforma do Ensino Médio” com importantes 
contribuições sobre as mudanças para o Ensino  

Médio  e qual o papel dos Especialistas em Educa-
ção na atuação nessas mudanças.
No segundo dia (22 de maio), o grupo discutiu os 
temas: FESED - Caminhos percorridos e perspec-
tivas e FESED – Ações Prioritárias diante da atual 
conjuntura com importantes discussões sobre a 
Base Nacional Comum Curricular.
No terceiro dia (23 de maio), foram realizada em 
conjunto as discussões sobre cada item do docu-
mento  e  atualização da Carta de Documental  
do XXIII Fórum 2018. Também foram definidas as 
ações referente ao FESED e das Entidades, seus 
encaminhamentos  para atuação em cada Estado. 
Por Diléia Pereira Bez Fontana e Katarina Grubisic

AOESC participa do XXIII FESED
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Prezados(a) associados(a), atualmente temos 
duas vacâncias na Diretoria Executiva da 
AOESC, Gestão 2017/2019, pois, por mo-
tivos de trabalho e de saúde, duas Colegas 
eleitas tiveram de se ausentar, ocasionando 
a vacância de cargos de Vice-Presidente e 
Coordenadora Social e Cultural. 
De acordo com o Art. 50 do Estatuto da 
AOESC a Presidente informa a referida va-
cância e convida a todos os Associados que 
tenham interesse em ocupar o cargo a entrar 
em contato via telefone (48 3232 0880/48 
9 9962 7185) ou e-mail (aoedesc@gmail.
com). Sua participação é fundamental para a 
nossa Associação!

Participe da 
nossa Diretoria 
Executiva
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Diretoria da AOESC:
Diléia Pereira Bez Fontana - Presidente
Vice-presidente - Posição vaga
Juliana Maués Silva - Secretária Geral 
Lúcia Maria dos Santos Machado - 1ª Tesoureira
Katarina Grubisic - 2ªTesoureira
Coord. Cultural e Social - Posição vaga

Conselho Fiscal:
O.E Lilian de Souza Gomes
O.E Olga Norzina Nunes

Sobre o Informativo:
Impressão: Gráfica Darwin | Tiragem: 1000 Exemplares
Projeto gráfico: Alexandre Lunelli
Jornalista responsável: Alexandre Lunelli
(alexandrelunelli@gmail.com)

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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ASSOCIAÇÃO DOS ORIENTADORES 
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Rua Felipe Schmidt, 390, Sala 1005, Centro
CEP: 88.010-001
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MALA DIRETA

Fechamento autorizado.
Pode ser aberto pelo ECT

A diretoria executiva da AOESC, representada pela 
Presidente Diléia Pereira Bez Fontana, assinou con-
trato com a operadora de Planos de Saúde Agemed, 
garantindo aos associados a adesão ao planos de 
saúde com valores reduzidos. Salienta que para ade-
rir ao plano é necessário ser sócio da AOESC. Informa 
ainda que a o contrato visa oferecer aos associados e 
seus dependentes uma nova opção de operadora de 
qualidade no atendimento médico hospitalar, confor-
me perfil e faixa etária. Com o contrato, os associados 
da AOESC poderão usufruir de um plano com serviços 
diferenciados, como, por exemplo, o atendimento 24h 
dos Médicos Online e serviços de atendimento domici-

liar pela HELP, para menores de 15 anos.
Para o sócio há opção de planos para seus dependen-
tes diretos - filhos de até 29 anos e conjugês; depen-
dentes agregados: pai e mãe do associado, sogro e 
sogra, filhos maiores de 29 anos, irmãos, avós, sobri-
nhos e netos.
AGEMED - A Agemed possui excelente rede cre-
denciada de médicos, clínicas, laboratórios e hospi-
tais. Além disso, oferece atendimento de urgências 
e emergências em todo o Brasil em parceria com a 
rede ABRAMGE - Associação Brasileira de Planos de 
Saúde. Saiba mais sobre a prestadora no site: www.
agemed.com.br

Convênio com a AGEMED oferece 
vantagens aos associados

Mais uma vantagem para o Associado AOESC e seus 
dependentes! Agora contamos também com convênio 
com a Dentalprev, empresa referência no ramo de pla-
nos odontológicos.
Associados AOESC têm vantagens como redução na 
mensalidade e carência diferenciada. 
O plano Ouro da Dentalprev cobre 100% do valor de 
mais de 80 procedimentos e oferece também mais de 
40 procedimentos com coparticipação. Além disso, 
ainda são oferecidos descontos em procedimentos 
não cobertos, como próteses, implantes, clareamento, 
harmonização facial, estética entre outros.
Para mais informações, acesse www.dentalprev.
com.br, ou ligue para (48) 3224-6869.

Associado AOESC tem desconto em 
planos odontológicos na Dentalprev

Convidamos os(as) associados(as) a participa-
rem do Processo de Eleição que será aberto em 
junho de 2019. 
A eleição será realizada no dia 6 de agosto 
de 2019 (terça-feira), das 8 às 12h e das 13 
às 17h, na sede da AOESC. Contamos com sua 
participação!

Eleições para a 
Diretoria da AOESC


