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Resumo 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar um protótipo em desenvolvimento de 

software para gestão de alunos. A proposta consiste em criar um sistema servidor/ 

cliente onde o servidor ficará na escola e o aplicativo móbile disponível para os 

Clientes (Diretores, Gestores, Coordenadores, Secretários e Docentes). Os 

Docentes cadastrados poderão ter acesso ao aplicativo através de um dispositivo 

móvel, onde obterão todas as informações do aluno; Os demais Clientes poderão 

acessar tais dados a partir de uma plataforma WEB. 

 

Introdução 

A internet rompeu as barreias territoriais, possibilitando uma gama de recursos de 

informações e serviços; Na era da inclusão digital a informação é considerada o 

principal patrimônio das organizações e instituições. 

Segundo (Cláudia Dias, 2000) “... O usuário espera que as informações estejam 

disponíveis no momento e local que ele determinar, que sejam confiáveis, corretas e 

mantidas fora do alcance e das vistas de pessoas não autorizadas...”  

Através das possibilidades oferecidas pelo aplicativo, o público alvo poderá obter 

maior praticidade, agilidade, confidencialidade e segurança da integridade dos 

dados em tempo real. 

O aplicativo irá proporcionar aos Clientes maior praticidade no acompanhamento 

cognitivo do aluno. O aprendizado, o desempenho individual e coletivo poderá ser 

observado constantemente, por meio de relatórios, avaliações psicológicas, notas, 

faltas, atendimentos especiais e dentre outras observações. 

O fato de acessar tais informações a qualquer hora de forma prática e segura são 

fundamentais. A documentação virtual é imprescindível para o acompanhamento do 

aluno; pois com o tempo informações presente em papel são perdidas de inúmeras 

maneiras, como desastres ambientais ou falhas humanas.   

 

Objetivo 

Desenvolver um software de gestão escolar que poderá gerenciar matriculas e 

transferências de alunos entre escolas, bem como armazenar a documentação do 

aluno ao longo da vida escolar evitando acumulo de papel ou perda de 

documentação. 

 



Metodologia  

Para o desenvolvimento do aplicativo será utilizada análise essencial e a ferramenta 

SDK Android (Lecheta, 2013); O desenvolvimento da plataforma WEB consistirá no 

uso da ferramenta Adobe DreamWeaver (Vieira, 2011), bem como pesquisas 

bibliográficas e estudo de caso para realização de possíveis testes com o software. 

 

Desenvolvimento 

De acordo com (Pressman, 2002) o uso de técnica de engenharia podem ser 

aplicados também para desenvolvimento de software. Foram realizadas análises de 

requisitos, por meio de entrevistas e pesquisas. O ciclo de vida adotado para esse 

trabalho é o cascata. Foram criados diagramas de fluxo de dados e modelos de 

banco de dados. O projeto está em fase de desenvolvimento, com a ferramenta SDK 

Android e Adobe DreamWeaver. Até o momento as fases de login, cadastros, 

escopo do menu e relatórios foram desenvolvidas. A figura 1 representa algumas 

telas do aplicativo móbile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Telas do Desenvolvimento; 

Fonte do Próprio Autor. 

 



Resultados Preliminares  

Em pesquisas já realizadas os docentes entrevistados aprovam a idéia e acreditam 

que a ferramenta poderá ser de grande auxilio na gestão escolar dos alunos, 

proporcionando integração entre escolas. O software encontra-se em 

desenvolvimento.  
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