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Resumo 

Atualmente os grandes centros habitacionais sofrem constantemente com o transito 

intenso e enormes engarrafamentos. A realidade é que a frota de veículos aumenta 

cada dia mais e isso torna simples tarefas como buscar seus filhos na escola, uma 

tarefa árdua. Por este motivo, este trabalho descreve um aplicativo que funciona em 

escolas e nos dispositivos móveis dos pais de alunos e tem como principal objetivo 

gerenciar o embarque das crianças conforme os seus pais se aproximam do portão 

do colégio, evitando assim que as crianças fiquem por muito tempo aguardando na 

rua além de melhorar o fluxo do transito. O software foi desenvolvido em PHP e o 

banco de dados utilizado foi o Mysql. Os CSS foram feitos com SASS e por fim no 

aplicativo usamos Ionic e Cordova. Foi utilizada a ferramenta PhoneGap para 

realizar testes. As imagens dos alunos são meramente ilustrativas, capturadas em 

bancos de dados livres da internet. O aplicativo já está em fase de testes em uma 

entidade de ensino e apresentou melhora no trânsito local, além de agilidade no 

embarque das crianças.  

 

Introdução 

Segundo a Revista Veja (VEJA,2015) “...Os grandes aglomerados urbanos 

brasileiros amargam congestionamentos cada vez maiores. De acordo com dados 

do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), circulam pelas ruas e estradas do 

país cerca de 45 milhões de veículos, entre eles automóveis, caminhões, 

motocicletas, tratores e ônibus. A região Sudeste concentra 24 milhões de veículos, 

e desses, 6 milhões transitam nos 17.000 quilômetros de vias da cidade de São 

Paulo. Além da capital paulista, Rio de Janeiro, Brasília e Recife são algumas das 

capitais que não suportam mais os frequentes engarrafamentos. O trânsito 

excessivo nas grandes cidades provoca consequências muito mais graves do que os 

atrasos e transtornos enfrentados diariamente pelos motoristas. Os 

congestionamentos custam muito dinheiro, prejudicam a saúde da população e 

atrapalham o crescimento do país...”. A tecnologia tem se tornado uma aliada para 

solucionar diversos problemas cotidianos. Dessa forma, aplicar essa mesma 

tecnologia em escolas para facilitar a mobilidade dos veículos e reduzir tempo de 



espera dos pais aguardando seus filhos é uma solução prática e de enorme valia, 

em épocas onde tempo é dinheiro. 

 

Objetivos  

Desenvolver um aplicativo que torne o embarque de alunos mais eficiente, reduzindo 

em enormes proporções a desordenação do sistema viário em torno dos colégios, 

utilizando um software prático que não necessite de alterações na infraestrutura das 

entidades e que requeira baixo investimento. 

 

Metodologia 

O software foi desenvolvido em PHP e o banco de dados utilizado foi o MySQL 

(TOSING,2006). Os CSS foram feitos com SASS a ferramenta PhoneGap 

(MUNRO,2014) usada para a implementação do aplicativo móvel. As imagens dos 

alunos são meramente ilustrativas, capturadas em bancos de dados livres da 

internet.  

 

Desenvolvimento 

O aplicativo possui todas as telas de cadastros desenvolvidas e em operação. O 

funcionamento do servidor consiste apenas na inclusão, edição ou exclusão de 

cadastros dos usuários, turmas e alunos que compreendem o sistema, assim como 

a fila de alunos que serão liberados à medida que seus responsáveis estiverem 

aptos a pegá-los. A fila se forma de acordo com o horário em que a mensagem 

enviada pelo aplicativo é recepcionada a central. Na figura 1 são apresentadas 

algumas imagens do sistema que já estão em funcionamento. 

 

 

 

 



 

 

 

Figura1 – Telas do Sistema – Módulo do Servidor 
Fonte: próprio autor 

 

Resultados Preliminares 

O aplicativo foi apresentado há uma entidade de ensino que avaliou a usabilidade e 

praticidade das rotinas. Como resultado inicial foi observado a organização das filas 

de carros e vans, tendo por consequência a redução no tempo de espera, resultado 

este já previsto o desenvolvimento do software. Com relação ao transito do 

perímetro escolar, obtivemos a melhoria do fluxo de veículos e vias desobstruídas. 
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