
Prezados Associados e Parceiros, mais um ano vai chegan-
do ao final e nós da Diretoria Executiva da AOESC Gestão 
2017-2019, temos a certeza que tudo fizemos pela nossa 
Categoria e pela nossa AOESC. Dentro de nossas possi-
bilidades, cumprimos com os nossos deveres diante dos 
princípios éticos de trabalho.
Este foi um ano de muitas mudanças, iniciamos com uma 
Presidente e terminamos este ano com a Vice-Presidente, 
a  O.E. Diléia Pereira Bez Fontana, assumindo novamente 
a Presidência. Os desafios são muitos e a luta para manter 
a nossa Associação é grande, pois não temos liberação de 
horas de trabalho para atuarmos na Associação, portanto, 
o nosso trabalho é Voluntário e executado nos momentos 
de nossas folgas, finais de semana ou no período noturno. 
Todas nós da Diretoria trabalhamos 40h e ainda estamos 
com uma Diretoria incompleta, o que acarreta maiores 
trabalhos sobre cada função.  Somos Orientadoras Edu-
cacionais lutando pela nossa Categoria e para manter a 
nossa Associação atuante precisamos da colaboração  e  
da maior participação dos nossos Associados. 
Mesmo com todas as dificuldades, sempre arrumamos 
um tempo em nossas agendas de trabalho e pessoal para 
nos dedicarmos aos trabalhos da AOESC, de organizações 
de eventos, de estudos, de seminários e reuniões mensais, 
entre outros compromissos.
Estar na Presidência e a frente da AOESC requer muita 
dedicação, compromisso, doação, honestidade, estudos e 
acima de tudo muito Amor à Categoria. São os valores 
que fazem parte da minha Vida que me mantém com 
forças e determinações para desenvolver meus trabalhos 
como Presidente. E por acreditar na importância dos tra-
balhos realizados pelos Orientadores Educacionais nos 
diferentes espaços de trabalhos como Escolas, Secreta-
rias de Educação,  Empresas e outros locais, que o meu 

trabalho continua. Enquanto Presidente, continuarei  na 
luta e na busca pela valorização da nossa Profissão e pela 
manutenção da nossa Sede, que é um grande patrimônio 
dos Associados .
 A Diretoria da AOESC continua trabalhando de acordo 
com o seu Plano de Gestão e lutando pelos interesses 
da Categoria. Salientamos que em tempos de mudanças 
precisamos mostrar o quanto somos profissionais impor-
tantes no processo de Gestão das Unidades Educativas, 
pois trabalhamos diretamente com os alunos, as Famílias 
e os Professores. 
Precisamos mostrar que o SOE “Serviço de Orientação 
Educacional” é fundamental nas Instituições Educativas. 
E que o trabalho de atendimentos aos alunos e suas famí-
lias precisa ser executado por profissionais devidamente 
Habilitados na Orientação Educacional. Lembrando que 
somos Profissionais da Educação, com registro no Mi-
nistério do Trabalho e reconhecidos pelo Decreto Lei Nº 
72.847 de setembro de 1973. Nós, enquanto Diretoria 
Executiva da AEOSC, ficamos muito apreensivas quando 
somos informadas que ainda temos Unidades Educativas 
do nosso Estado e de alguns Municípios que ainda não 
tem a atuação do profissional de Orientação Educacional. 
Sabemos o quanto é importante a nossa atuação como 
mediadores dos conflitos entre os Alunos , Professores, 
situações de dificuldades de aprendizagens dos Alunos 
entre outras atuações e questões de trabalho junto à 
Equipe Pedagógica. 
E para manter a qualidade dos nossos trabalhos faz-se ne-
cessário continuarmos nos capacitando, participando de 
Cursos, Estudos e Seminários voltados ao nosso campo de 
atuação. Para tanto, a AOESC oferece todos os anos um 
grande Seminário, como foi o deste ano, o nosso XXVI Se-
minário Estadual dos Orientadores Educacionais de Santa 

Catarina, realizado nos dias 12 e 13  de setembro.
Para a realização do referido evento, buscamos as parce-
rias com a UDESC-FAED-CEAD e com a ACP - Associação 
Catarinense dos Professores. As referidas parcerias foram 
muito importantes para a realização do evento, cujos 
resultados foram maravilhosos pelo  grande sucesso do 
mesmo, deixando o Auditório Tito Sena, da UDESC- FAED, 
sempre lotado, para nossa satisfação e alegria.  A reporta-
gem completa pode ser conferida nas páginas seguintes.
Neste  ano, realizamos parcerias com grandes Empresas e 
Universidades, fruto do nosso empenho, com o intuito em 
busca o melhor para os nosso Associados.
Queremos finalizar esse ano agradecendo  todos os edu-
cadores pelo apoio e participação nos eventos, como tam-
bém aos nossos Parceiros.
Desejamos a Todos um Feliz e Abençoado Natal e um 
Próspero ano Novo repleto de muitas realizações, saúde, 
paz e amor.
Carinhosamente, 
A Presidente. 
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A Diretoria Executiva
da AOESC deseja 
um Feliz Natal e um 
2019 iluminado e cheio de 
realizações aos associados, 
parceiros e seus familiares!



Nos dias 12 e 13 de setembro do corrente ano reali-
zamos o XXVI SEMINÁRIO ESTADUAL DOS ORIENTA-
DORES EDUCACIONAIS DE SANTA CATARINA,  tendo a 
Diretoria da AOESC na organização e a importantíssima 
parceria da ACP (Associação Catarinense de Professo-
res) e UDESC/FAED/CEAD. O evento teve como tema: 
“O/A Orientador (a) Educacional/Pedagogos: interven-
ção Ética na Escola e na Sociedade”. O tema foi inspira-
do em um artigo da renomada Orientadora Educacional 
Dra. Mirian Paura Sabrosa Zippin Grinspum. O objetivo 
principal do referido Seminário foi discutir os temas rela-
cionados com a Ética Profissional, assim como também 
proporcionar espaços de reflexões, relatos de experiên-
cias e debates sobre as interfaces das novas Políticas 
Educacionais, com ênfase na formação dos profissionais 
e na busca da valorização daqueles que atuam na Equi-
pe Pedagógica. Tivemos a  participação de Orientadores 
Educacionais, Supervisores Escolares, Administradores 
Educacionais, Especialistas em Educação e Pedagogos. 
Além  de Professores e Especialistas em Educação de di-
versas regiões do Estado de Santa Catarina e de outros 
Estados, como Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 
Bahia e Amazonas.
No dia 12 de setembro ocorreu a abertura do Seminário 
com importantes pronunciamentos da “Mesa das Au-
toridades”, e o talento dos músicos do grupo “Geraldo 
Vargas Trio” de Florianópolis com repertório de MPB e 
Chorinho. Em seguida foi realizada a palestra “Inteligên-
cia Emocional em tempos de Relações Líquidas”, com a 
Orientadora Educacional Thatiana Tavares Pereira do Rio 
de Janeiro/RJ e logo após foi realizado o debate coorde-
nado pela Presidente da AOESC Sra. Diléia Pereira Bez 
Fontana.
No período da tarde tivemos a Palestra: “Quais as in-

tervenções éticas na Escola em Tempos de Ideologia de 
Gênero”, com a Profa. Dra. Luciana Patrícia Zucco - CSE/
NUSSERGE/UFSC. A mesa de discussões foi coordenada 
pela Profa. Marzely Gorges Farias com importantes te-
mas sobre os estudos de gênero na escola e na socie-
dade. Tivemos relevantes contribuições da Orientadora 
Educacional Profa. Dra. Jocemara Triches - EED/CED/
UFSC com a palestra: “A importância do Planejamento 
no trabalho do/a Orientador/a Educacional”. Em segui-
da tivemos a Assembléia Geral da AOESC- Para os As-
sociados da AOESC e Convidados sob coordenação da 
Orientadora Educacional Diléia Pereira Bez Fontana Presi-
dente da AOESC. A tesoureira OE Lúcia Maria dos Santos 
Machado apresentou a prestação de contas da Gestão 
2017/2019. A Presidente Díléia fez um breve relato da 
situação da Associação frente à realidade brasileira com 
informes sobre o XXIV Fórum Nacional das Entidades 
Representativas dos Especialistas em Educação, realiza-
do no mês de maio do corrente ano em Brasília. Também 
relatou sobre a situação dos Orientadores Educacionais 
no contexto Municipal, Estadual e Federal. 
No segundo dia do Seminário, iniciamos com a Palestra: 
“Moralidades divergentes e reflexão ética. O encontro 
possível entre humanos e não humanos” com o Prof. Dr. 
Luciano Félix Florit - DCSF/FURB, trazendo-nos o papel 
da reflexão ética na atualidade e suas repercussões para 
os educadores diante dos desafios da sociedade atual.    
Outro importante momento do Seminário foi a contribui-
ção da palestra da Profa. Msc. Claudia Maria Messores 
– CDH/UDESC com tema “Aposentadoria: Como encarar 
esse novo Ciclo?” trazendo estudos e práticas que auxi-
liam no momento da preparação para a aposentadoria 
dos profissionais da educação, discutindo os aspectos 
psicológicos, sociais, econômicos, de saúde e das nossas 

realizações como pessoa. 
O período vespertino foi reservado para a realização da 
Mesa Redonda com “Relatos de Experiências dos Espe-
cialistas em Educação”, sob coordenação da Orientadora 
Educacional Juliana Maués Silva. Cada profissional pode 
ter um momento para socializar suas experiências com os 
colegas participantes, como também   realizar trocas de 
ideias.  Também realizamos discussões e sugestões para 
novas ações na Orientação Educacional, diante da reali-
dade das Escolas em nível Municipal, Estadual e Federal. 
Da rede Municipal de Florianópolis tivemos as contribui-
ções da O.E. Doutoranda Raquel da Veiga Pacheco. A 
Rede Estadual foi representada pela  O.E. Wandilma dos 
Santos Rodrigues e a Rede Federal teve as contribuições 
das O.E. Katarina Grubisic e Juliana Maués Silva com 
relatos de suas experiências no “Colégio Aplicação da 
UFSC”. O evento contou também com a contribuição da 
pesquisa acadêmica de Doutorado,  “Sobre o Orientador 
Educacional” da O.E. Maria Fernanda Batista Faraco do 
Colégio Aplicação da UFSC.
O XXVI Seminário da AOESC proporcionou importantes 
momentos de aprendizagens, reflexões e trocas de ex-
periências entre seus participantes.  Trabalhamos com 
temas relevantes, dando ênfase as questões éticas e con-
tribuindo para a  formação, capacitação e reflexão diante 
do contexto atual dos Profissionais da educação. 
Após o Evento realizamos a verificação e tabulação das 
avaliações do XXVI Seminário e constatamos que foi 
muito positiva, alcançamos os melhores índices de sa-
tisfação dos participantes com 95% de avaliações com 
notas entre 8 e 10, ou seja, foi considerado um ótimo 
evento. Seguem fotos e relatos dos Palestrantes.
A Diretoria da AOESC.
Gestão 2017-2018

Saiba como foi o XXVI Seminário da AOESC
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Mesa Redonda – “Relato de Experiência da  
Rede Municipal de Educação de Florianópo-
lis”.
Orientadora Educacional e Doutoranda em 
Educação Raquel da Veiga Pacheco

Foi uma grande alegria participar do XXVI Seminário 
Estadual dos Orientadores Educacionais de Santa 
Catarina realizado nos dia 12 e 13 de setembro do 
corrente ano. Em especial, ao aceitar o convite para 
compor a Mesa Redonda intitulada “Relatos de Expe-
riências dos Especialistas em Educação” tive o prazer 
de dialogar e trocar experiências com algumas cole-
gas Orientadoras Educacionais a partir da realidade 
das escolas das diferentes esferas em que atuamos, 
sobre o panorama da realidade atual dos orientado-
res educacionais da Rede Municipal de Educação do 
município de Florianópolis, da Rede Estadual de Santa 
Catarina e da Rede Federal. A participação de momen-
tos como este Seminário fortalece nossa categoria ao 
possibilitar espaços de discussão e reflexão acerca da 
atuação da Orientação Educacional.  

Relato Palestra “Moralidades divergentes e 
reflexão ética. O encontro possível entre hu-
manos e não humanos”.
Palestrante: Prof. Dr. Luciano Félix Florit 

Enfrentamos nas instituições educacionais desafiado-
res conflitos entre moralidades divergentes. Frequente-
mente, consideramos que estes conflitos se resolvem 

quando alguns (em geral, os mais poderosos) conse-
guem impor aos outros os valores que por alguma ra-
zão “acham” melhores ou que já se encontram natu-
ralizados. Também, não é raro que chamemos a isto de 
“solução ética”. Por isso, discutimos na palestra a dife-
rença entre moralidades e reflexão ética, tendo como 
premissa que esta última decorre da reflexão sistemá-
tica sobre os valores. Inspirados em exemplos trazidos 
da ética ambiental e da relação entre humanos e não 
humanos constatamos que, mesmo em contextos de 
moralidades divergentes, a reflexão ética suscita pro-
cessos dialógicos e caminhos de convergência.

Palestra: “Quais as intervenções éticas na Es-
cola em Tempos de Ideologia de Gênero” 
Palestrante: Profa. Dra. Luciana Patrícia Zucco

Se após a aprovação do Plano Nacional de Educação 
(PNE) 2014-2024 há um processo de “deslegitima-
ção” das discussões de gênero e sexualidade no ensi-
no fundamental e médio, diria que agora se torna não 
apenas um desafio, mas uma resistência a qualquer 
forma de cerceamento e burocratização de pensar a 
educação. Nesse sentido, a Palestra “Quais as inter-
venções éticas na Escola em Tempos de Ideologia de 
Gênero”, ministrada no “XXVI Seminário Estadual 
dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina e 
os principais temas abordados em sua palestra”, foi 
uma grata possibilidade de desconstruir o “mito” tão 
propagado e temido da “ideologia de gênero”. Para-
benizo a AOESC.

A Diretoria Executiva da AOESC decidiu em 
reunião buscar parcerias, com o principal ob-
jetivo de proporcionar aos nossos Associados 
algo a mais em termos de benefícios e aten-
dimentos nos Eventos.  Começamos a discu-
tir e apresentar as idéias, buscando negociar 
parcerias com varias Empresas, Entidades, 
Universidades, Secretarias de Educação: Mu-
nicipais e Estadual entre outras. Para que as 
nossas ações dessem certo, era preciso fazer o 
planejamento das mesmas e nos prepararmos 
para mais este desafio. Agendamos encon-
tros, realizamos reuniões, batemos em varias 
portas, ouvimos muitas conversas e muitas 
promessas. Algumas parcerias foram possíveis 
serem realizadas ainda neste ano e outras ain-
da não foram possíveis. Diante das situações, 
Nós decidimos por aquelas que nos oferece-
ram as propostas mais vantajosas e neste ano 
de 2018 fechamos com chave de ouro nos se-
guintes parceiros: DENTALPREV e ACP (As-
sociação Catarinense dos Professores).
Com a ACP nossa parceria se deu para en-
grandecer o nosso XXVI Seminário da AOESC, 
ocorrido em setembro deste ano. A referida 
parceria nos proporcionou uma ajuda finan-
ceira, contribuindo com os gastos com os 
Palestrantes e Coffee break. Como também 
com a hospedagem dos  palestrantes e partici-
pantes, com um desconto especial nas diárias 
no “Hotel Cristiane - Casa do Professor” em 
Florianópolis. Fato este que ajudou muito os 
participantes a se hospedarem por custos ex-
celentes e motivando muitos dos nossos cole-
gas a virem de outras cidades e Estados para 
o nosso XXVI Seminário. A Empresa DENTAL-
PREV nossa Parceira, está oferecendo Planos 
Odontológicos com redução das Mensalidades 
e de Carências diferenciadas entre outras van-
tagens, especialmente para os nossos Associa-
dos, fruto da nossa parceria. No Ano passado 
fechamos a Parceira com a AGEMED, garan-
tindo aos Associados a adesão aos Planos 
de Saúde com valores reduzidos entre outras 
vantagens. Também não podemos esquecer de 
outra grande parceira do XXVI Seminário, que 
foi a UDESC - FAED- CEAD, que nos apoiou 
e contribuiu na organização do espaço físico, 
na produção e registros dos certificados online 
entre outros. Salientamos que a muitos anos 
temos conseguido a importantíssima  parceria 
das Universidades “UFSC e UDESC” no apoio 
aos Seminários da AOESC e outros eventos.
Temos a certeza que cada vez mais precisamos 
dos Parceiros e no ano de 2019 continuaremos 
com estes grandes parceiros e buscando sem-
pre Novos para podermos oferecer o melhor 
para os nossos Associados.

Veja o depoimento de 
alguns dos palestrantes

AOESC firma 
parcerias para 
realizar eventos 
e beneficiar 
Associados

Leia a íntegra dos depoimentos e o resumo das palestras em www.aoesc.com.br



Participe conosco do Evento promovido pela 
AOESC em Homenagem ao Dia do Orientador 
Educacional! 
A comemoração acontecerá no dia 4 de dezem-
bro, no Auditório da Associação Catarinense dos 
Professores - ACP e contará em sua programa-
ção com uma Palestra, uma roda de conversa e  
um delicioso coffee break.

Comemore 
conosco o 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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MALA DIRETA

Fechamento autorizado.
Pode ser aberto pelo ECT

A Orientadora Educacional Bernardete Maria Ramos 
Leal (segunda na foto, da esquerda para a direita) as-
sumiu, no dia 21 de novembro de 2018, a coordena-
ção do Núcleo de Orientadores Educacionais Aposen-
tados da AOESC. 
O Núcleo, que foi criado em 27 de abril de 2017, 

pela Gestão 2015-2017 da AOESC,  tem o objetivo 
de proporcionar aos aossociados aposentados e em 
vias de aposentadoria um ambiente aconchegante 
onde poderão desfrutar de momentos de convivência, 
reuniões, passeios e eventos. Os encontros do Nùcleo 
acontecem na Sede da AOESC. Participe!

Núcleo de Orientadores 
Educacionais Aposentados da 
AOESC tem nova coordenadora


