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PROF. ÉDIO JOÃO MARIANE 
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1º ANO ADM/INFORMÁTICA 

  

Observadora: Profª. Lucilene Ribeiro de 
Oliveira 

            A FAEF estimula todo o seu corpo docente a implantar um sistema de ensino moderno, 
inovador, que respeite a individualidade do aluno e o incentive a buscar constantemente seu 
crescimento, em todos os níveis. A FAEF não quer apenas colocar um certificado de nível 
superior nas mãos de seus alunos, mas quer que este diploma represente uma elevação do 
aluno em todos os aspectos, tanto na quantidade e qualidade de suas informações, como na 
sua formação ética e humanística. 

             Dentro desse espírito de trabalho, no dia 25 de março último, o Prof. Édio João 

Mariane ministrou uma aula inovadora da disciplina de Sociologia aos alunos do primeiro ano 

de Administração/Informática. O evento, que teve um total de 65 participantes, foi observado 

pela Profª. Lucilene Ribeiro de Oliveira, e objetivava a integração e socialização desses alunos 

que devem caminhar conjuntamente por quatro anos. 

            Para tanto, foi distribuído um desenho de um relógio com marcação em números 
naturais para cada hora e linhas pontilhadas ao lado de cada hora.  O aluno deveria marcar um 
encontro com outro aluno da classe a cada hora do relógio, não podendo repetir a pessoa a ser 
encontrada. 
            Marcados os encontros, o professor determinava a hora e fazia uma pergunta aos 
pares que se encontravam (no tempo de dois minutos). A resposta deveria ser anotada pelos 
parceiros.  As questões, que objetivavam um conhecimento maior das características de cada 
ser humano da classe, foram as seguintes: 
  
  
-         1 hora       - Qual é a coisa que você mais gosta de fazer?   



-         2 horas     - Qual a coisa que mais te irrita?                    
-         3 horas     - Cite duas pessoas que mais admira? Por quê?   
-         4 horas     - Qual o filme que mais gostou?                          
-         5 horas     - Qual o grande sonho da sua vida?                  
-         6 horas     - O que  mais valoriza em uma amizade? Cite dois amigos conhecidos do 
parceiro. 
-         7 horas     - Qual a grande viagem que você gostaria de fazer? 
-         8 horas     - Quais são as suas duas melhores qualidade?     
-         9 horas     - O que você mais gosta de comer?                     
-         10 horas   - Qual o programa de TV que mais gosta? E o que mais repudia? 
-         11 horas   - Quais os esportes que mais gosta ? ( dois) 
-         12 horas   - Quais as três palavras mais importantes para você? 
  
            O encerramento desta dinâmica pode ocorrer de duas maneiras: se o grupo é pequeno, 
forma-se um único círculo e cada participante expõe o que mais lhe chamou a atenção nas 
respostas que obteve.  Entretanto, como estava reunido ali grande número de pessoas, 
formaram-se grupos que decidiram, por consenso, a melhor pergunta e a melhor resposta e as 
apresentaram para a classe. 
            As escolhas feitas demonstraram aspectos psicológicos da turma. Pode-se citar como 
exemplo a afirmação de que “ a verdadeira amizade encontra-se no seio da família”  e as 
pessoas mais admiradas são o pai e a mãe; o pai “ pois ele é que consegue promover a 
subsistência da família, tem pulso firme, é honesto e consegue o que quer” e a mãe, “porque 
ela é quem reúne a família formando a união”. Outras respostas escolhidas foram as que 
relacionavam as três palavras mais importantes na vida da pessoa: amor/amizade/ honestidade 
e Deus/Amor/ Saúde. 
            O professor concluiu a aula dizendo aos alunos para aproveitarem os anos de duração 
de seu curso, absorvendo os conteúdos e utilizando a experiência profissional dos professores, 
mas também aproveitassem as amizades e os laços que aqui se formam, de modo a 
aprenderem que a maior sabedoria do ser humano está no relacionamento com as pessoas. 

            A observadora da dinâmica, Profa. Lucilene, notou a grande dificuldade da grande 
maioria da classe de citar duas qualidades pessoais,  o que pode demonstrar o sentimento de 
baixa auto-estima do grupo, ponto este que será trabalhado com ênfase, inclusive pelo 
professor de psicologia. Mas ressaltou que houve participação efetiva de toda de toda a classe 
e o objetivo foi atingido, pois houve integração e socialização entre todos os alunos. 

  

  Confira abaixo as fotos da aula: 

    

 

 

 



 

 

 

  

 


