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Editorial
Prezados/as Associadas/as, estamos chegando ao final
de mais um ano, no qual realizamos muitas atividades
e ações importantes em nossa AOESC. Neste ano foram
realizadas no dia 06 de agosto as Eleições para nova
Diretoria Executiva da AOESC, onde procuramos compor
uma Chapa para a Diretoria de forma a contemplar as
diferentes redes de Ensino. Montamos uma Chapa com
o nome de Chapa Esperançar para Gestão 2019-2021.
Infelizmente poucos Associados participaram do processo
de eleição, mas tudo ocorreu conforme prevê o nosso Estatuto e o Regimento Eleitoral e agora uma nova Equipe
está a frente desta Diretoria. Como não tivemos Associados interessados em assumir a Presidência, continuou a
Orientadora Educacional Sra. Diléia Pereira Bez Fontana
como Presidente que, com o proposito de continuar lutando pelos interesses da Categoria e da Associação, aceitou continuar nesta Gestão. Na pessoa da presidente Sra.
Diléia a AOESC se fez presente em muitos eventos importantes, que aconteceram durante esse ano, sempre com
intuito de marcar presença e representatividade da nossa
Categoria. Participamos de reuniões muito importantes
com o Secretario de Educação do Estado S.C. Sr. Natalino
Uggioni e seus assessores, onde discutimos sobre a qualidade da educação em nosso Estado, a importância do
trabalho realizados pelos Orientadores Educacionais, Supervisores Escolares e demais profissionais que compõem
a Equipe Pedagógica e a necessidade da 2ª chamada dos
concursados do Edital Nº 2271-2017-SED, para compor
as Equipes Pedagógicas das Escolas do Estado.

Como resultado positivo, culminou ainda esse ano com a
publicação dos concursos de remoção, prorrogação por
mais dois anos do Edital do Concurso de 2017 e a 2ª chamada dos Concursados, fatos estes que nos proporcionaram muito satisfação e esperança de dias melhores na
Educação do nosso Estado, pois o Secretário de Educação
e o nosso Governador confirmaram nas mídias a 2ª chamada, com previsão de chamada de aproximadamente
500 Especialistas em Educação.
Também dando continuidade as nossas ações, realizamos
o nosso grande evento do ano, o XXVII Seminário Estadual dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina,
com o tema: “Políticas Públicas Educacionais: Cenários e
Desafios”, nos dias 10 e 11 de junho de 2019. Com a
ajuda das parcerias da UDESC-FAED-CEAD e a ACP, nosso Evento foi um sucesso. Confira nesta edição a cobertura sobre o Seminário.
Outra importante atuação da AOESC foi dar apoio e participar ativamente junto com a ASESC- Associação dos
Supervisores Escolares de Santa Catarina, na realização
do “XXV Fórum Nacional das Entidades Representativas
dos Especialistas de Educação”, em sua segunda edição
desse ano, que ocorreu nos dias 21,22 e 23 de outubro de
2019 em Florianópolis. Nesta edição consta um pequeno
resumo dos muitos assuntos importantes que foram discutidos e encaminhados.
A Diretoria Executiva se compromete em fazer uma Gestão participativa, para tanto, convida os/as Associados/as
a enviarem através do e-mail da AOESC suas sugestões

Diléia Pereira Bez Fontana
Presidente da AOESC
para os nossos próximos eventos. Portanto, contamos
com a Colaboração e participação dos/as Associados/as e
convidamos a Todos/as para juntos, em 2020, comemorarmos os 50 anos da AOESC.
Estamos planejando um Evento especial para os dias
27,28 e 29 de agosto do próximo ano. Marque já na
sua agenda e participe conosco enviando suas sugestões.
Agradecemos mais uma vez o Apoio e a Colaboração dos/as nossos/as Associados/as, dos/as
Parceiros/as e dos/as Colaboradores/as. Estamos
encerrando mais um ano e queremos desejar a
Todos/as um Abençoado Natal e um Ano Novo
repleto de Saúde, Paz, Fé, Esperança, Realizações
Positivas e muito Amor...
Com Carinho, A Presidente.
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AOESC Promove XXVII Seminário
Estadual dos Orientadores
Educacionais de Santa Catarina
A AOESC promoveu, nos dias 10 e 11 de julho de 2019,
o XXVII Seminário Estadual dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina. O já tradicional evento foi realizado no Auditório Tito Sena da UDESC/FAED.
Com programação variada, o Seminário alternou momentos de formação com discussões de altíssimo nível
nas palestras e mesas redondas, com os também importantíssimos momentos de confraternização e troca de
experiências, além de uma bela apresentação cultural.
Selecionamos acima algumas imagens destes momentos e disponibilizamos ao lado um breve resumo, escrito
pelos palestrantes e participantes das mesas redondas,
de suas falas no evento.
Relatos completos sobre o evento também estão disponiveis em nosso site (www.aoesc.com.br) e diretametne
nos endereços a seguir:
- Relatos do Primeiro Dia do Evento: www.bit.
do/SEOESC1
- Relatos do Primeiro Dia do Evento: www.bit.
do/SEOESC2
Agradecemos a todos os participantes do evento e aos
nossos parceiros da UDESC/FAED, CEAD e da ACP que
tornaram este grande evento possível.
Contamos com sua presença na próxiima edição!

Confira o resumo das palestras
Palestra: “Políticas Públicas Educacionais:
Cenários e Desafios.”
Palestrante: Prof. Dra. Olgamir Amância Ferreira
Trata-se de uma reflexão acerca da educação no contexto das políticas públicas na contemporaneidade. O ponto
de partida é a caracterização da sociedade brasileira e a
educação demandada por essa sociedade, como mecanismo de conformação da realidade instituída. Destaque
deverá ser dado às concepções de educação colocadas em
movimento ao longo da história, buscando articular estas

concepções aos contextos de maior ou menor democracia
que marcaram a história brasileira. Nesse sentido, serão
destacadas evidências da pauta governamental desenvolvida a partir do golpe de abril de 2016. Elementos dessa
pauta como a Reforma do Ensino Médio, o projeto Escola
sem Partido, os “contingenciamentos” orçamentários e o
ataque à autonomia das universidades públicas comporão
essa análise. A análise crítica desses dados pode contribuir
para a resistência necessária às políticas que concebem a
educação como privilégio e, não como direito, como bem
social universal e obrigação do Estado.

Palestra: “Mediação de Conflitos no Ambiente
Escolar”
Palestrante: Profa S.E. Marly Da Rosa Carvalho
Um dos grandes desafios da atualidade na educação é o
de encontrar formas de lidar com os conflitos que acontecem nas unidades escolares, entre alunos, professores,
pais e funcionários. Nesse contexto, será abordado a
Mediação (conceito, características, fases da mediação,
estratégias, vantagens, sua importância e como ela funciona), sendo uma das alternativas de solucionar os con-

flitos de forma pacífica, onde o diálogo é grande chave
para criar um ambiente de cooperação, de comunicação
e empatia na busca de uma solução harmoniosa entre os
envolvidos em que o papel fundamental do mediador é
mostrar caminhos para que as partes possam restabelecer o convívio no ambiente escolar. A mediação possibilita a construção coletiva contribuindo para a formação
da cidadania, educação em direitos humanos, visando
à cultura de paz e prezando para uma sociedade mais
cooperativa e solidária e menos excludente.
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Palestra: “A Identidade do Orientador Educacional
/Gestores frente à contemporaneidade da Escola:
frente aos desmontes das Políticas Públicas”
Palestrante: Prof. Dr. Lourival José Martins Filho
Partindo da compreensão de uma escola democrática, laica e
inclusiva a palestra abordará o papel dos orientadores educacionais e dos profissionais da educação em geral na luta
permanente pela qualidade da Educação Básica e Superior.
Palestra: “As Reformas da Previdência e as implicações no desenvolvimento das Políticas Públicas”
Palestrante: Prof. Dr. João Alberto Rodrigues de Souza
(SINESP)
As reformas da Previdência e as implicações no desenvolvimento das Políticas Públicas. A ideia inicial é mostrar como
reformar a Previdência deixou de ser uma política de governo e
se tornou uma política de Estado.
Assim, escolher os trabalhadores, em geral, e os servidores
públicos, em particular, para pagar pelos déficits públicos foi
uma constante que atravessou os governos FHC, Lula, Dilma,
Temer e Bolsonaro.
Veremos como se tentou torcer as disposições da Constituição Federal sobre Assistência e Previdência para se fixar num
discurso que só percebe a relação gastos/contribuições, inventando e martelando a noção de um déficit previdenciário
inexistente. Passaremos, então, a tratar dos mitos em que se
baseia o governo Bolsonaro: a legitimação por milhões de votos, a existência de um projeto único de nação para a direita e
a inauguração de uma nova política.
Mostraremos como as pesquisas de avaliação, as contradições
constantes e a impossibilidade de concretização de uma base
parlamentar comprovam os pés de barro desse tripé de mitos.
Pretendemos esclarecer também como a ânsia em atender
o mercado provoca um choque na priorização de propostas,
Palestra: “Dialogando sobre a EJA e as Políticas Públicas/BNCC”
Palestrante: Prof. Dr. Anderson Carlos Santos de
Abreu
Análise da Educação de Jovens e Adultos – EJA, sua cons-

Mesa Redonda: “Implementação da BNCC na Educação Básica: Cenários e Desafios”
Resumo da Prof. Dra. Marcia Buss Simão
Para dialogar sobre a Educação Infantil nessa Mesa Redonda
do XXVII Seminário da AOESC apresentei brevemente o percurso de elaboração da BNCC, sem perder de vista os interesses
aos quais a BNCC responde nesse momento. Na continuidade,
apresenteicomo se configura a Educação Infantil na versão
final da BNCC: Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento; Campos de Experiência e; Objetivos de Aprendizagem e
Desenvolvimento. Tendo em conta essa configuração, traçar
uma análise crítica referente a concepção de Educação Infantil
presente no documento. Por fim, considerando esse cenário,
pensar desafios e possibilidades para garantia de conquistas
como as consagradas nas DCNEI de (2009) tendo em conta
a Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017 que
institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular em todas as etapas da Educação Básica.
Resumo Prof. Ma. Adriana Correa
O contexto de influência e de produção do texto do Ensino
Fundamental. Os consensos e dissensos inerentes ao processo.
A arquitetura curricular e as bases epistemológicas assumidas
no texto. O paradigma de competências e habilidades.
Resumo da Prof. Ma. Leticia Vieira
1) BNCC Ensino Fundamental e Ensino Médio: importância da
articulação entre as etapas da Educação Básica
2) Reforma do Ensino Médio: mapeamento geral da nova estrutura (Lei nº 13.415/2017, BNCC e documentos complemen-

Entende-se que após a Lei 9.394/96 e em especial o PNE
de 2014 algumas políticas estão sendo esfaceladas em prol
do capital especulativo com ótica neoliberal Registra-se, no
entanto, o compromisso que cada unidade educativa e seus
profissionais, mesmo considerando os cenários atuais, podem
e precisam ser espaços de ousadia, resistência e qualidade
educativa nas ações que realizam. As políticas educacionais
não podem ser dadas como grades de ferro, são mudadas por
homens e mulheres no decorrer da história.
encavalando sobre Previdência, judiciário, CNH, DRU, área tributária, educação, etc. Trataremos de alguns detalhes da reforma da previdência (PEC6/2019), especificamente as questões
referentes ao regime único, a ausência de transição digna do
nome, a capitalização, a perseguição à mulher e ao magistério,
a via rápida para governadores e prefeitos.
Finalmente, as razões reais da economia de um trilhão de
reais e seus efeitos no desenvolvimento das políticas públicas,
perante as contradições que não se permite divulgar. Serão
abordados os efeitos do teto de gastos, da implementação
dos serviços públicos, o arrocho salarial, a proibição de concursos (“queda natural” X impossibilidade de aposentadoria
dos servidores) e a reforma trabalhista. Encerraremos com as
inconsistências referentes aos efeitos nas políticas na área da
educação. Passaremos pelo PNE, pelo FUNDEB, pela ampliação
do atendimento sem concursos, pelo contingenciamento/corte
de verbas, pelo corte das bolsas de pesquisa (com retrocessos
no país e no exterior), o uso do desempenho no PISA como
justificativa), a avaliação da alfabetização por amostragem no
segundo ano, a valorização docente via prova de aptidão, o
“Escola Sem Partido” e outros desvarios.
A conclusão final pretende certificar que são falaciosos todos
os argumentos que tentam justificar as reformas, garantindo
que as eventuais folgas orçamentárias levarão à melhoria dos
serviços públicos e apontar como, na realidade, serão nefastos
para a Educação.
tituição como direito fundamental e positivado no Brasil, o
seu currículo, estabelecendo um contraponto com a implantação da terceira versão da Base Nacional Comum Curricular
– BNCC, e a lacuna trazida por esta Base no que se refere
a EJA. Além disso, evidenciar as especificidades da EJA e a
necessidade de construção de um currículo que a contemple.

tares do Novo Ensino Médio)
3) Implementação do Novo Ensino Médio: caminhos e desafios
4) Flexibilização por itinerários formativos: o Orientador Educacional como figura chave para orientação aos diferentes
percursos
Resumo da Prof. Dra. Vera Márcia Marques Santos
Ao dialogar sobre Sexualidade, Gênero, Diversidade e a BNCC,
abordaremos as expressões de sexualidade, gênero e diversidade presentes na sociedade, a partir do viés interseccional,
examinando como diferentes categorias biológicas, sociais e
culturais, tais como gênero, raça, classe, capacidade, orientação sexual, religião, casta, idade e outros eixos de identidade interagem em níveis múltiplos e muitas vezes simultâneos
considerando-se que a interseccionalidade encaminha a uma
teoria transdisciplinar, visando apreender a complexidade das
identidades e das desigualdades sociais por meio de um enfoque incorporado. Ao considerar o que pressupõe a BNCC para
a Educação Básica, ou seja, um documento que pretende regulamentar as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas
nas escolas brasileiras para garantir o direito à aprendizagem
e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes, com vistas
a promoção da igualdade no sistema educacional, colaborando para a formação integral e para a construção de uma
sociedade mais justa, democrática e inclusiva, estas temáticas
não podem prescindir esse processo educativo, sob pena de
sermos omissos as demandas sociais da sexualidade, gênero e
diversidade. E assim, contribuindo com as iniquidades, os preconceitos e as violações dos direitos humanos, materializadas
muitas vezes nas violências geradas na ausência das temáticas
nas diferentes esferas sociais, dentre elas, a esfera acadêmica.

AOESC participa
do XXV FESED
em Florianópolis
A AOESC esteve presente como apoiadora na segunda
etapa do XXV Fórum Nacional das Entidades Representativas dos Especialistas de Educação, realizado nos dias 21,
22 e 23 de outubro de 2019, em Florianópolis. Neste ano,
a Secretaria do referido Fórum foi realizada pela ASESCAssociação dos Supervisores Escolares de Santa Catarina.
Participaram do referido Evento 8 (oito) Entidades com seus
representantes: APASE- Sindicatos dos Supervisores de Ensino do Magistério Oficial no Estado de São Paulo; AIERGSAssociação dos Inspetores de Educação do Rio Grande do
Sul, AOERS- Associação dos Orientadores Educacionais do
Rio Grande do Sul, ASESC-Associação dos Supervisores
Escolares de Santa Catarina, SINESP- Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São
Paulo, ACSE – Associação Campo Grandense dos Supervisores Escolares , ASSERS – Associação dos Supervisores de
Educação do Rio Grande do Sul e a nossa AOESC.
As discussões que permearam este dias foram muito intensas e importantes, incluindo relatos da situação dos Estados
e Municípios com relação as Políticas Públicas Educacionais
implementadas; Debate sobre as Reformas da Previdência;
o lugar da gestão na Formação inicial no Curso de Pedagogia; Diretrizes Curriculares Nacionais e a Base Comum para
formação inicial continuada dos Professores-Especialistas;
FUNDEB, Militarização das Unidades Escolares entre outras
questões. Os debates foram muito pertinentes e dessas
discussões surgiu a necessidade da elaboração de dois
Manifestos: Um sobre o FUNDEB e o outro sobre Novas Propostas de Formação dos Professores/ Especialistas;
os “Profissionais da Educação“. Também foi produzida
a “Carta Documental” com nossas reivindicações. Esses
documentos encontram-se publicados no site da AOESC
(www.aoesc.com.br).
Como encaminhamento do Fórum, faremos a divulgação e
articulação dos documentos produzidos em nossos Estados,
Municípios com os Secretários de Educação, Conselhos de
Educação, Políticos representantes da área Educacional e
outros órgãos.
Diléia Pereira Bez Fontana, Presidente da AOESC
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12/03 - Reunião com Deputada
Estadual Luciane Carminatti, presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto da ALESC.

05/06 - Encontro de Formação
Continuada dos Especialistas da
Rede Municipal de Educação de
Florianópolis

29/08 - AOESC presente no Evento
Agosto Lilás da Coordenadoria da
Mulher de Florianópolis.

04/09 - Participação da Presidente
Diléia Pereira Bez Fontana
representando a AOESC no
Evento da ASESC

09/09 - Reunião com o Secretário
de Educação Prof. Natalino
Uggioni, entrega do documento
Carta Documental do XXV FESED

11/09 - AOESC presente no XXVI
Seminário Estadual de Orientação
Educacional e VII Congresso Brasileiro de Profissionais de Educação
em Porto Alegre -RS.

25/09 - Participação da Diretoria
Executiva da AOESC no Encontro
de Capacitação dos Orientadores
Educacionais da Rede Municipal
de Educação de Florianópolis

02/10 - AOESC presente no XXXI
Simpósio Catarinense de
Administração da Educação

15/10 - Festa de Homenagem
ao Dia do Professor promovido
pela Associação Catarinense de
Professores (ACP).

Confira um pouco da atuação
da AOESC no ano de 2019
Sempre muito atuante e representativa, a AOESC
manteve uma agenda cheia no ano de 2019. Além
da realização do tradicional Seminário Estadual dos
Orientadores Educacionais de Santa Catarina, que
neste ano chegou à sua 27ª edição, e do Fórum Nacional das Entidades Representativas dos Especialistas de
Educação, que teve sua 25ª edição realizada em Floria-

nópolis, a AOESC esteve presente representando seus
associados nos mais variados eventos e compromissos
associativos. Acima, reunimos uma pequena galeria
com alguns registros destes momentos. Para acessar
os relatos completos da participação em cada um dos
compromissos aqui retratados, visite o site www.
aoesc.com.br.

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.

Comemore com a
AOESC o Dia do
Orientador
Educacional (4/12)
A AOESC convida todos seus Associados a
participarem de um jantar por adesão em comemoração ao Dia do Orientador Educacional.
O jantar será realizado no dia 4 de dezembro
de 2019, a partir das 20h, na Pizzaria Lenha e
Oliva, na Rua Vera Linhares de Andrade, 1870,
bairro Córrego Grande, Florianópolis.
O jantar será cortesia da AOESC aos seus Associados, mas as bebidas deverão ser pagas
a parte.
Confirme sua presença até o dia 26 de novembro pelo e-mail aoedesc@gmail.com, ou
pelo telefone (48) 3223-0880 (das 13h às 17h)
e venha comemorar conosco!

Expediente
Diretoria Executiva da AOESC Gestão 2019/2021:
Diléia Pereira Bez Fontana
Presidente
Ivanisse Zarif Pires Basto
Vice-Presidente
Monica Christien Rihl Gomes
Secretária Geral
Lúcia Maria dos Santos Machado
1ª Tesoureira
Eva Cristiani Padilha da Costa
2ªTesoureira
Vera Márcia Marques Santos
Coordenadora Cultural e Social
Conselho Fiscal
O.E Lilian de Souza Gomes
O.E Olga Norzina Nunes
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