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Bolinhas de gude
ajudam no aprendizado

Cruzeirense
Pablo
Dall’Oglio
lança este
mês seu
segundo
livro de
linguagem
PHP
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O craque da programação

A pouca idade e o excelente currículo de Pablo Dall’Oglio
surpreendem. O cruzeirense
lançou este mês seu segundo
livro sobre linguagem de programação PHP, coopera com artigos para revistas técnicas e já é
dono de uma empresa de consultoria. Tudo isso com apenas
26 anos. “Presto serviços a organizações de outros estados
sem nenhum problema. Com a
internet e programas como MSN
e Skype não há espaço físico que
impeça o contato”, conta Pablo,
formado em Análise de Sistemas pela Universidade do Vale
do Rio dos Sinos (Unisinos).
Lançada em setembro, a
obra Programando com Orientação a Objetos trata essencialmente de conceitos sobre a
construção de sites e desenvolvimento de aplicações comerciais em PHP. “É quase tudo inspirado em literatura estrangei-

ra. No Brasil ainda não há publicações do assunto. Espero
que o livro seja usado inclusive
em disciplinas nas universidades”, explica o autor. Em sua primeira semana a página da publicação na internet já contabilizou mais de três mil visitas.
O lançamento também rendeu
convites para conferências e
palestras em São Paulo.
O primeiro, Criando Aplicações Gráficas com PHP, já está
em sua segunda edição. Nele o
assunto tratado é aplicação visual em plataformas. Pablo atribui os resultados das edições à
boa didática usada para tratar
de temas complexos. “Pretendo ensinar na prática o que a
maioria dos alunos não consegue conceber apenas com a teoria da faculdade. Saber desenvolver sites e aplicações comerciais é o grande filão da área
atualmente”, explica.

Saiba mais
A linguagem de programação é o “idioma” compreendido
pelos computadores. É um conjunto de símbolos com os quais
os programadores, como Pablo, expressam à maquina como, e
de que forma, ela vai realizar as tarefas do software ou dispor
os elementos na página da web. Todos os programas e sites
são construídos por essas linguagens e a PHP é uma das mais
populares.

Brincadeira começou com a turma da 4ª série da escola. Hoje
quase todos os estudantes se envolvem
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Municipal Jacob Sehn transforma-se em
uma grande disputa de bolinha de gude
a cada intervalo. A brincadeira começou com
os alunos da 4ª série e se espalhou por praticamente todas as turmas da instituição. “Até
nós, professores, já jogamos”, conta a educadora Daniela Marques.
De 1ª a 6ª séries as esferas de vidro se

Os amigos aproveitam os intervalos das aulas para praticar o esporte

tornaram a brincadeira predileta de meninos
e meninas. “Os alunos vão à escola com garrafas cheias delas. É febre. Falam nisso a aula
inteira”, afirma Daniela. Tanto interesse acabou transformado em material pedagógico pelos professores e está auxiliando no aprendizado. A 4ª série produziu frases, poemas e
rimas sobre o tema. Os alunos da 3ª também
desenvolveram atividades.
O aluno Kevin Rangel (12), da 6ª série, já
pratica desde os 6 anos. Ele tem um acervo de
mais de 250 bolinhas. “Apreendi com o meu
pai. Além de ser um excelente passatempo, desenvolvo minha mira”, diz o devotado jogador.
Kevin Rangel pratica desde os 6 anos

Brincadeira também é motivo de integração entre os estudantes

Parceria para conclusão de pavilhão

Eleição do Conselho Tutelar

A Administração Municipal realizou reunião na última semana com a
comunidade da Maravalha para definir as competências para conclusão
do pavilhão comunitário daquela localidade. Participaram do encontro o
prefeito Rudimar Müller, o vice José Iran Maria e o secretário de Planejamento, Volmir Dullius. Na ocasião ficou definido que a prefeitura vai
concluir todo o pavilhão com 450 metros quadrados, como já havia prometido. Porém cabe à comunidade local se organizar para a construção
das copas e banheiros necessários para aprovação do projeto. Se necessário, o Executivo também pode auxiliar com a destinação de uma parte
do material necessário para a construção dos anexos.

Todos os eleitores do município podem amanhã votar para
escolher os novos conselheiros tutelares. São cinco vagas para
os titulares, para um mandato de três anos. O salário será de
R$ 450 para 20 horas semanais. No total foram inscritos dez
candidatos, mas somente sete tiveram seus nomes homologados pela comissão envolvendo membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Destes, apenas
seis passaram na prova: Elizabethe Maria Jacques, Fernanda
Cardoso Bottega, Beatris Terezinha Zwirtes, Ivete Maria Cardoso, Lícia Francisca Schneider e Elizandra da Silva Viera.

