
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

JEAN DA COSTA ABREU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA WEB DE APOIO A GESTÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

ITABORAÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016



 

JEAN DA COSTA ABREU 

 

 

 

SISTEMA WEB DE APOIO A GESTÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

ITABORAÍ 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso subme-

tido ao Curso de Tecnologia em Siste-

mas de Computação da Universidade 

Federal Fluminense como requisito par-

cial para obtenção do título de Tecnólo-

go em Sistemas de Computação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: 

MARDEN BRAGA PASINATO 

 

NITERÓI 

2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca da Escola de Engenharia e Instituto de Computação da UFF 
 

 

 

 A162   Abreu, Jean da Costa   

    Sistema web de apoio a gestão de escolas municipais de Itaboraí / 

Jean da Costa Abreu. – Niterói, RJ : [s.n.], 2016. 

78 f. 

 

Projeto Final (Tecnólogo em Sistemas de Computação) – 

Universidade Federal Fluminense, 2016. 

Orientador: Marden Braga Pasinato. 

 

1. Desenvolvimento de software. 2. Administração escolar. 3. 

Aplicação web. I. Título. 

 

CDD 005.1 



 

JEAN DA COSTA ABREU 

 

 

SISTEMA WEB DE APOIO A GESTÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

ITABORAÍ 

 

Trabalho de Conclusão de Curso subme-

tido ao Curso de Tecnologia em Siste-

mas de Computação da Universidade 

Federal Fluminense como requisito par-

cial para obtenção do título de Tecnólo-

go em Sistemas de Computação. 

 

Niterói, 27 de junho de 2016. 

 

Banca Examinadora: 

 

_________________________________________ 

Prof. Marden Braga Pasinato, M. Sc. – Orientador 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

_________________________________________ 

Prof. Bruno José Dembogurski, D. Sc. – Avaliador 

UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha mãe Anedy 

Abreu e a minha avó Alzira Abreu (in memo-

rian). 



 

AGRADECIMENTOS 

Em primeiro lugar agradeço a Deus, sem a 

permissão dEle nada seria possível. A Ele se-

ja dada toda a honra e glória, nos céus e na 

terra. 

A minha mãe Anedy Abreu pela paciência, 

por todo o amor incondicional e por cada ora-

ção. 

A minha avó Alzira (in memorian) por cada 

momento especial e pelo exemplo de caráter 

e bondade que me deixou.  

Aos meus familiares Eldemeia, Elvirio, Sabri-

ne, Brayan e a toda a minha família pelo 

apoio e por sempre caminharem comigo. 

A minha namorada Tatiana Bonifacio pela 

ajuda e amor prestados. 

Aos irmãos da Primeira Igreja Batista em Rio 

Várzea que intercederam por mim em cada 

oração a Deus. 

A meu Orientador Marden Pasinato pela mo-

tivação e sabedoria que dispôs durante cada 

orientação. 

 

 



 

RESUMO 

O presente trabalho objetivou a elaboração de um sistema de gestão para escolas 
municipais do município de Itaboraí - RJ. Com o fim de ser a ferramenta principal de 
controle das informações escolares dos alunos, de cada professor, dos demais fun-
cionários, das disciplinas aplicadas, dentre outros. 
Para construção deste sistema foram utilizados os aprendizados adquiridos nestes 
anos acadêmico, sendo os principais, neste caso: Linguagem Java, Modelagem 
UML, Linguagem SQL (usada em banco de dados, HTML, CSS, e mais. 
O conteúdo escrito deste trabalho, aborda os conceitos básicos de cada um dos tó-
picos, acima citados, utilizados para o desenvolvimento do sistema. 

Palavras-chaves: sistema, web, gestão, escolas. 

 

 

 



 

ABSTRACT  

This study aimed to draw up a management system for public schools in the city of 
Itaboraí - RJ. In order to be the main tool to control the students’ school information, 
every teacher, other staff, the subjects applied, among others. 
To build this system the learning acquired in these academic years were used, the 
main are, in this case: Java Language, UML modeling, SQL language (used in data-
base, HTML, CSS, and more. 
The written content of this work covers the basic concepts of each of the topics men-
tioned above, used for the development of the system. 

Keywords: system, web, management, schools.
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1 INTRODUÇÃO 

Nos tempos modernos, não podemos imaginar uma instituição seja de 

pequeno, médio ou grande porte com um serviço de qualidade e eficiente que não 

seja dependente de um software. Os softwares desempenham um papel crucial nas 

empresas privadas ou em órgãos públicos, agilizando e facilitando serviços em qual-

quer área. 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um software que atende as 

dificuldades do agente administrativo escolar nas escolas municipais de Itaboraí, 

onde será centralizado a maior parte dos serviços apresentados, na secretaria esco-

lar com a finalidade de aumentar o desemprenho desse profissional e oferecer um 

atendimento de maior qualidade a sociedade. 

1.1 MOTIVAÇÃO 

A motivação para realizar este sistema surgiu há um ano através de pes-

quisas feitas na secretária escolar. Percebeu-se que os servidores públicos do mu-

nícipio de Itaboraí exercendo a função de agente administrativo escolar em tempo 

de serviço realizam processos rotineiros que acabam ocupando muito tempo do pro-

fissional, causando por vezes demora no atendimento.  

O sistema tem o intuito de auxiliar o agente administrativo escolar trazen-

do uma solução organizacional, flexível, eficaz e rápida em suas tarefas básicas e 

avançadas na administração escolar, visando agilizar o atendimento da escola como 

um todo desde os funcionários aos responsáveis pelos alunos e ex-alunos da esco-

la. 
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1.2 OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um sistema web para auxiliar 

o setor da secretaria escolar oferecendo ferramentas administrativas que agilizam 

serviços rotineiros e o atendimento ao cliente. Este sistema possui um banco de da-

dos e uma interface via web no qual o usuário realizará o cadastro de informações 

dos funcionários, alunos e ex-alunos da escola. 

 Através de uma análise das informações inseridas no banco de dados o 

sistema será capaz de disponibilizar vários serviços de maneira pratica e eficaz co-

mo folha de ponto dos funcionários, boletim escolar dos alunos, declarações, organi-

zação e pesquisa de arquivo morto e relatórios. 

 

1.3 ORGANIZAÇÂO DO TRABALHO 

No Capítulo 2, apresenta-se o procedimento de serviço utilizado pelo 

agente administrativo escolar nas escolas municipais de Itaboraí, oferecendo uma 

descrição de todos os procedimentos e oferece o conceito de banco de dados e 

aplicações web que é o foco deste trabalho. 

O Capítulo 3 é dedicado à especificação do projeto como um todo, des-

creveremos os requisitos funcionais e não-funcionais do sistema. Utilizaremos a mo-

delagem UML através dos casos de uso, o diagrama de classes, o diagrama de enti-

dade e relacionamento. 

No Capítulo 4 é realizado a demonstração da interface do sistema deta-

lhando seu funcionamento, dando uma visão completa de toda a lógica descrita na 

criação do programa. Finalmente, no Capítulo 5 é apresentada a conclusão do traba-
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lho fazendo a análise dos benefícios e futuras implementações para uma melhora do 

software. 
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2 PROCEDIMENTO DE SERVIÇO E TEORIA GERAL  

A figura 1 demonstra através de um fluxograma o procedimento de servi-

ço que inicia com a identificação do tipo de solicitação de atendimento, podendo ser 

interno, o que envolve a equipe diretiva da escola e os demais funcionários, ou ex-

terno, onde temos responsáveis dos alunos, ex-alunos e ex-funcionários. Feito a so-

licitação, realiza-se uma análise das informações dos arquivos escolares, depois de 

encontrar o arquivo, é gerado ao solicitante documentos como declarações, ofícios, 

boletins, protocolos de transferência e relatórios. 

 

Figura 1 Fluxograma do atendimento 
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As escolas municipais de Itaboraí contem a seguinte estrutura de turmas: 

educação infantil com turmas de segundo e terceiro período; educação fundamental 

I ciclo de alfabetização com turmas do primeiro ao terceiro ano; educação fundamen-

tal I com turmas de quarto e quinto ano; e educação fundamental II com turmas do 

sexto ao nono ano. 

2.1 CADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

No início do ano letivo, é realizado o cadastro de todas as informações 

das escolas municipais, onde temos que cadastrar os professores, as matérias, as 

turmas, os alunos e toda equipe de funcionários. Para que todo esse cadastro ocorra 

são utilizadas fichas funcionais e fichas de matrículas para serem armazenados em 

arquivos e consultados assim que necessário, todos os documentos e procedimen-

tos citados neste capítulo tem como base o [1]. Atualmente a escola conta com um 

software de gestão educacional GEDUC, no qual são mantidos também essas in-

formações. 

2.1.1 MATRICULA DE ALUNOS 

 A matricula de um aluno é realizada pela presença de seu responsável 

mediante a confirmação da vaga disponível e a apresentação de documentos como 

certidão de nascimento ou RG, protocolo de transferência da última escola cursada, 

comprovante de residência, duas fotos 3x4, cartão do SUS, cartão Bolsa Família (se 

o aluno for cadastrado no programa), CPF do responsável e RG do responsável. 

Com isso, realiza-se o preenchimento da ficha de matrícula e assinam-se os termos 
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de responsabilidade e compromisso de acordo com o regimento escolar do municí-

pio. 

2.1.2 SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÕES E BOLETINS 

Esse processo inicia-se quando os funcionários, responsáveis de alunos 

ou ex-alunos solicitam a emissão de declarações ou boletins ao agente administrati-

vo escolar que por sua vez verifica as informações necessárias para a formulação 

desses documentos e informa o prazo de 48h para a entrega do mesmo.  

Os boletins são solicitados pelos responsáveis dos alunos do quarto ao 

nono ano no final de cada trimestre. No boletim vem descrito a nota e o total de fal-

tas de cada disciplina. Após os quatro trimestres é realizado o somatória das notas e 

dividido por quatro obtendo a média final de cada disciplina. É considerado reprova-

do o aluno que obter menos de cinco pontos na média final de mais de duas discipli-

nas. O aluno só fica em dependência se obter menos de cinco pontos em no máximo 

duas disciplinas. 

2.1.3 FREQUÊNCIA DOS ALUNOS 

Com base nos informações coletadas no diário escolar de cada professor, 

onde mantem-se a presenta e o total de faltas de cada aluno, é realizado o somató-

ria de dias letivos de todas as disciplinas menos somatório das faltas de todas as 

disciplinas multiplicado por cem dividido pelo somatório de dias letivos de todas as 

disciplinas. Para simplificar temos a seguinte formula: (Total Dias letivos) - (Total 

Faltas) *100 / (Total Dias letivos), com isso obtemos a porcentagem de frequência 

dos alunos. 

O aluno é considerado desistente se tiver falta no decorrer de trinta dias 

consecutivos e pode ser considerado reprovado se obter menos de 75% de frequên-

cia no final do ano. Alunos cadastrados no programa bolsa família com baixa fre-
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quência podem perder o benefício dado pelo programa, pois um dos requisitos é 

apresentado da seguinte maneira: “Garantir frequência mínima de 85% na escola, 

para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75%, para adolescentes de 16 e 

17 anos”. [2] 

2.1.4 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

Da educação infantil até o terceiro ano da educação fundamental I ciclo 

de alfabetização, os alunos são avaliados através de relatórios avaliativos feitos pe-

los professores, esses documentos são anexados na ficha de cada aluno. 

2.1.5 LIVRO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS 

Contém o nome dos funcionários, suas matriculas e os horários de entra-

da e saída por mês. Contém ainda, informações sobre feriados e recessos de acordo 

com o cronograma escolar do município. 

2.1.6 LIVRO DE PONTO DOS PROFESSORES 

Semelhante ao livro de ponto dos funcionários possui o nome dos profes-

sores, suas matriculas e os horários de entrada e saída, Porém temos a contagem 

de carga horária de cada professor individualmente e cada um possui um ponto de 

planejamento adicional o qual também possui uma contagem de carga horaria no 

qual o professor deve cumprir. 
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2.1.7 ARQUIVO MORTO 

No final do ano letivo todos os documentos de alunos que são transferidos 

ou considerados desistentes são mantidos no arquivo morto da escola assim como 

os demais documentos escolares dos anos anteriores. Esses arquivos são constan-

temente acessados para realização de declarações, montagem de históricos e reali-

zação de rematrículas de acordo com o número de vagas disponíveis. 

2.2 SISTEMAS WEB 

Neste subcapítulo vamos analisar todos os conceitos que envolvem os 

sistemas web, falaremos sobre a arquitetura usada para a construção do sistema as 

linguagens Java e HTML que darão toda a estrutura e interação entre os serviços do 

sistema. Trataremos do sistema de gerenciamento de banco de dados onde apre-

sentaremos a parte teórica desses elementos que compõe o sistema. 

2.2.1 O QUE É UMA APLICAÇÃO WEB? 

O conceito de aplicação web pode ser dado por: 

“Todo o conjunto de programas que implementa um qualquer Sistema de In-
formação segundo o paradigma Cliente/Servidor suportado pelo protocolo 
de comunicação HTTP e cuja camada interativa está escrita em HTML de 
modo a que a interface com o utilizador seja assegurada pelos browsers 
tradicionalmente criados para navegação na rede de hiperdocumentos W3 
(World Wide Web)” [3, p.2]. 

 

Aplicações web são executadas em ambientes distribuídos, podendo ser 

em máquinas diferentes aonde mantem comunicação por protocolos seguros como 

HTTP ou HTTPS. Os servidores no qual são executados os sistemas geram conteú-

do em HTML e JSP que são interpretados pelos navegadores. A interface acontece 

do lado cliente e todo o processamento no servidor, que entra interage com os ban-
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cos de dados que, por sua vez, podem estar em uma terceira máquina assim como 

dito em [4].  
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2.2.2 ARQUITETURA EM 3 CAMADAS 

A arquitetura de 3 camadas é um padrão onde se descreve como três 

camadas de desenvolvimento se relacionam entre si. Temos a camada de apresen-

tação, aplicação e armazenamento de dados, com isso essa arquitetura apresenta 

uma maneira de separarmos as funcionalidades relacionadas à manutenção e a 

apresentação de uma aplicação ao usuário. Essas camadas tem objetivo de identifi-

car tarefas de entrada, processamento e saída para o modelo de interação com o 

usuário. 

Figura 2: Arquitetura de três camadas 
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Na figura 2 temos a ilustração de forma objetiva a arquitetura de 3 cama-

das, aonde ainda temos o HTML (interface estática) e JSP (interface dinâmica) atu-

ando na camada de apresentação. No sistema apresentado neste trabalho utilizare-

mos o Tomcat como container de servlets para configuração e gerenciamento de 

toda parte de apresentação e aplicação. A linguagem Java, como observado, será 

utilizada na camada de aplicação e, por fim, temos a camada de dados que será ge-

renciado pelo postgreSQL. 

 

2.2.2.1 CAMADA DE APRESENTAÇÂO 

Na camada de apresentação são exibidos os dados formatados. É onde 

acontece a interação com os usuários, nela utilizaremos a linguagem HTML que é 

uma abreviação de Hyper Text Markup Language. Os arquivos HTML são interpre-

tados pelos navegadores, o HTML conta com o recurso de compartilhar sua estrutu-

ra com outras linguagens de programação é aonde temos o conceito de página JSP, 

abreviação de Java Server Pages. 

O JSP é uma linguagem script criada pela SUN para gerar conteúdo di-

nâmico nas páginas em HTML com trechos de código Java. Para escrever esse có-

digo precisamos utilizar as tags <% e  %>. Segundo a empresa ORACLE a JSP, 

“fornece uma maneira simplificada, rápida para criar conteúdo web dinamicamen-

te. Tecnologia JSP permite o rápido desenvolvimento de aplicações baseadas na 

web que são de servidor e independente de plataforma.” [5]. 

O sistema utilizará para auxiliar na recuperação o JavaServer Pages 

Standard Tag Library, ou JSTL, é de suma significância na hora de recuperar impor-

tantes dados, de formar bastante clara, usando o JEE, que também é encontrado na 

programação que utiliza diretamente e apenas o JSTL, afirmação dada por [10]. 

“Pode servir, como dito no parágrafo anterior, como mecanismo básico de 
recuperação de dados, de um banco de dados, de um arquivo de contexto e 
(ou) XML (XML (Extensible Markup Language) é uma recomendação 
da W3C para gerar linguagens de marcação para necessidades especiais)”.  

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/W3C
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_marca%C3%A7%C3%A3o
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Percebe-se, segundo o autor, que este é mais um meio de se inserir a co-

dificação de Java, sem necessariamente entender as especificações ou fazer uso de 

uma classe específica de Java, pois com o JSTL os profissionais de programação 

podem utilizas tags, no lugar de codificação Java em si. 

É notado ainda, que o JSTL é ideal quando os envolvidos necessitam rea-

lizar uma demonstração fácil e clara, como consultas pré-ordenadas, o que evita que 

o programador ou designer precise obrigatoriamente fazer uso de diversos códigos 

juntamente ao HTML ou ainda unindo HTML com JSTL, com muitos dos comandos 

de Java que ficam por dentro do próprio HTML, utilizando as tags para marcação, o 

que causa a inserção de inúmeros scriptlets. 

Sobre as chamadas bibliotecas de JSTL que estão dentro de seu pacote, [10] fala:                                                                                                                                                                        

“XML  Tag   Library:  usada para   acessar os   elementos XML. Como o 

XML   é   usada  em  muitos  aplicativos   da  Web,   processamento   de   

XML é uma característica importante do JSTL. 

Formatting/Internationalization   Tag   Library: usada   para   dados ,   forma-

tação  e  análise.   Algumas dessas   marcas vai analisar dados,   tais   co-

mo datas, de forma diferente dependendo da localidade atual. 

Database Tag Library: são tags que pode ser usadas para acessar banco 

de dados, usando comandos SQL. 

Core Tag Library: contém as tags essenciais, padrão para a execução, por 

exemplos loops, expressões, etc...Seria o básico do tratamento de entrada e 

saída, input and output.” 

 

Em [11] tem-se a seguinte informação: 

 “JSTL é a API que encapsulou em tags simples toda a funcionalidade que 

diversas páginas Web precisam, como controle de laços (fors), controle de 

fluxo do tipo if else, manipulação de dados XML e a internacionalização 

de sua aplicação.” 

 

Este artigo explica que o JSTL descomplica o trabalho, é importante usar 

o JSP juntamente com o JSTL para que seja evitado a incompreensão dos códigos. 

Estes códigos incompreensíveis, os scriptlets, acabam confundindo mais o trabalho, 

no lugar de auxiliar. 

Outro elemento fundamental é o já citado EEL (EL Expression Language), 

pois é ele quem permite todo o processo de se utilizar o Java de forma embutida. 
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2.2.2.2 CAMADA DE APLICAÇÂO 

 Nessa camada rodamos nossa aplicação em Java é onde temos o pro-

fissional em programação desenvolvendo o código fonte propriamente dito, é uma 

cada intermediária tendo interação com a camada de apresentação e a camada de 

armazenamento de dados. Em [7] entendemos que a linguagem Java foi criada pela 

empresa Sun Microsystem com a intenção de ser orientada a objetos, independente 

de plataformas e ser segura trazendo uma maior mobilidade e facilidade para o de-

senvolvimento. 

Na citação abaixo temos a importância do Java na indústria atualmente e 

como foi grande o seu crescimento por ser uma plataforma de software livre: 

“A plataforma Java é tida como sendo a plataforma preferencial para o de-
senvolvimento de Sistemas de Informação nas empresas e também para a 
construção de software embarcado. Graças ao esforço do seu criador, a 
Sun Microsystems, e outras empresas e indivíduos associados ao JCP (Ja-
va Community Process), a plataforma Java goza de status de “padrão da in-
dústria”. Dentro do universo do software livre, a importância da plataforma 
Java pode ser comprovada por várias evidências, como: o fato de ser a lin-
guagem de programação mais popular no SourceForge1 ou pelo fato da 
própria Free Software Foudation considerá-la como componentes prioritá-

rios, para o Projeto GNU, o GCJ e o GNU Classpath2.”[6, p.1]. 
 

Uma das grandes vantagens da linguagem Java é o conceito de máquina 

virtual que consiste em uma cama entre o sistema operacional e a aplicação. Ela 

responsável por converter os bytecodes em código executável de máquina.  Com a 

JVM se ganha independência de sistema operacional, ou seja, a mesma janela que 

você abre no Linux pode ser aberta no Windows, facilitando o processo de desen-

volvimento com a utilização de múltiplas plataformas. 

As linguagens POO em geral trazem uma maior facilidade na manuten-

ção, pois cada elemento da vida real é representado em classes que são um conjun-

to de objetos o que facilita ao identificar o erro em um local especifico sem que seja 

necessário mexer no código fonte principal o que não impede o seu funcionamento 

como um todo, além de trazer uma grande facilidade na reutilização de código e traz 

fortes conceitos como abstração, encapsulamento, herança e o polimorfismo que 

deixam sua visualização menos complexa e traz ganho de tempo no desenvolvimen-

to. 
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O sistema utilizará ainda a API JDBC. Quando se trata de desenvolvimen-

tos, a palavra banco de dados está quase sempre ligada, pois quase todos os siste-

mas necessitam de um banco de dados onde serão armazenadas as informações e 

serão realizadas as consultas, entretanto, o Java não consegue fazer este trabalho 

de acesso ao banco de dados. Com isso, o Java Database Connectivity, ou JDBC, 

se torna de extrema utilidade, principalmente o JDBC de Driver 4, pois ele é capaz 

de realizar as conversões necessárias em tais bancos de dados, o que melhora o 

desempenho e simplifica o acesso possui outros 3 tipos de drivers, os drivers 1,2 e 3 

sendo driver 4 o mais utilizado, pelos motivos mencionados acima. 

Tais fatos acima mencionados são compreendidos por [12]. O mesmo autor 

ainda fala de outra vantagem do JDBC: “o fato dela funcionar como uma camada de 

abstração de dados. Independente do SGBD utilizado, a API será a mesma, facili-

tando muito a vida dos programadores caso haja a necessidade de uma migração 

de banco”. 

É importante entender também o conceito de Driver que, para [13] trabalha 

como uma interface nas aplicações, assim como agir na tradução de mensagens 

que são binárias, trocadas com um SDBG (Sistema de Gerenciamento de Banco de 

Dados) em protocolo. 

Outro conceito, agora encontrado em [11] é o seguinte: “O processo de ar-

mazenamento de dados é também chamado de persistência. A biblioteca de persis-

tência em banco de dados relacionais do Java é chamada JDBC”. No mesmo artigo 

ainda é encontrado a seguinte definição: 

“Conectar-se a um banco de dados com Java é feito de maneira elegante. 
Para evitar que cada banco tenha a sua própria API e conjunto de classes e 
métodos, temos um único conjunto de interfaces muito bem definidas que 
devem ser implementadas. Esse conjunto de interfaces fica dentro do paco-
te java.sql e nos referiremos a ela como JDBC.” [11]. 
 

 

 

Figura 3: Esquematização de banco de dados [11]. 
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2.2.2.3 CAMADA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS 

Esta camada é responsável pelo acesso aos dados da aplicação e onde ar-

mazenamos os dados em linhas de tabelas em um sistema gerenciador de bando de 

dados. Como podemos observar na Figura 3, a camada de armazenamento de da-

dos entra em contato direto com a camada de aplicação. 

2.2.3 SISTEMAS DE BANCO DE DADOS 

Os bancos de dados são formados por uma estrutura física através de 

modelos de informação que descrevem o mundo real. Essa modelagem é feita para 

estruturar toda a informação do mundo real para que seja armazenada no banco de 

dados. Segundo Date “Um sistema de banco de dados nada mais é do que um sis-

tema computadorizado para manter registros de arquivos, fazendo com que o usuá-

rio da informação manipule-as com facilidade”. [8]. 

Os sistemas de banco de dados trazem muitas vantagens em sua utiliza-

ção: 

“- Volume reduzido de papéis  
- Agilidade na recuperação e processamento de dados  
- Dados atualizados estão sempre disponíveis  
- Redução da redundância de dados  
- Inconsistência dos dados pode ser minimizada  
- Dados são compartilhados  
- Padrões são aplicados  
- Restrições de integridade dos dados podem ser utilizados  
- Manutenção da integridade dos dados  
- Analise de desempenho e balanceamento de carga.  
 
Fora essas vantagens descritas acima, verificamos como principal vanta-
gem a “independência dos dados”, considerando que os dados e sua estru-
tura devem estar dissociados da aplicação. Uma aplicação dependente dos 
dados significa que qualquer alteração na estrutura dos dados, seja inclusão 
de um campo, exclusão ou alteração de índices, requer a conseqüente mo-
dificação na aplicação. A dependência dos dados pela aplicação deve ser 
algo evitado, porém há casos em que ela é aplicada, por exemplo uma con-
versão de dados textuais em binário feito pela aplicação.” [9] 
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Para o desenvolvimento deste sistema utilizaremos o SGBD PostgreSQL 

em sua versão 9.4.5. 

2.2.4 Servidor Tomcat 

O Tomcat foi desenvolvido para facilitar o uso de aplicações web, como 

mencionado a seguir pelo [14]: 

“O software Tomcat, desenvolvido pela Fundação Apache, permite a execu-
ção de aplicações para web. Sua principal característica técnica é estar cen-
trada na linguagem de programação Java, mais especificamente nas tecno-
logias de Servlets e de Java Server Pages (JSP). Esta abordagem rivaliza, 
por exemplo, com a usada pela Microsoft com o ASP (baseada na lingua-
gem Visual Basic).” 

 

É mencionado que o Apache Tomcat pode ser usar, sem restrições, com ob-

jetivos comerciais ou não, devido ao servidor no qual foi fundado. 

Nota-se ainda que, por ser escrito em JAVA, necessita da versão Java 2 

Standard Edition (J2SE) versão runtime, pois precisa também compilar programas 

escritos em Java, não bastando somente executá-los. O Tomcat é um subprojeto de 

um projeto de nome Jakarta, da Fundação Apache. Este projeto maior busca criar 

resoluções de código aberto usando como referência a programação JAVA. 

A referência citada expõe ainda que para que seja possível executar o 

Tomcat, é preciso haver o domínio de certas linguagens como: JAVA (deve-se es-

crever nesta linguagem de programação todos os algoritmos usados para o desen-

volvimento da aplicação), HTML (esta linguagem é responsável pelo visual que o 

usuário terá através do browser usado e demonstrado em sua tela), XML (sempre 

que for necessária alguma configuração de qualquer tipo na aplicação, deve ser 

usado o XML através do web.xml). 

Também é entendido sobre o servlet, cujo objetivo é a codificação de tipos 

de documentos para HTML, por meio do JAVA na escrita. A exemplo pode-se usar 

um web designer, que precisa conhecer esta característica, mas infelizmente raros 

são os profissionais que a possuem. Para resolver este problema, foi desenvolvido o 

JSP, um grande avanço tecnológico, pois permite ao web designer realiza seus tags 
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em JAVA, mesmo que não seja hábil nesta linguagem, pois o próprio JSP assim o 

faz. 

“O servidor Tomcat tem a habilidade de converter automaticamente qual-
quer página JSP em um servlet equivalente. Em outras palavras, o Tomcat 
é capaz de criar código fonte Java a partir de um documento HTML. 
Do ponto de vista técnico, Tomcat é a implementação referência das especi-
ficações das tecnologias de servlets e JSP criadas pela Sun. A versão 4.0.x 
do Tomcat implementa as especificações Servlet 2.3 e JSP 1.2 (que são as 
mais recentes). Várias empresas, como Borland, IBM, BEA, etc., também 
oferecem suas implementações das duas especificações da Sun. 
Do ponto de vista operacional, a principal finalidade das tecnologias de ser-
vlets e JSP é permitir a criação dinâmica de conteúdos.”  [14]. 
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3 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

Neste capitulo vamos descrever detalhadamente o projeto do sistema 

seus onde apresentarem os requisitos funcionais e não funcionais, a sua modela-

gem UML através dos casos de uso, diagrama de sequência, diagrama de classes e 

as telas da interface no qual o usuário utilizara o sistema. 

3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS 

Os requisitos apresentam as funcionalidade e características do sistema 

descrevendo o que o sistema é capaz de realizar evidenciando suas categorias de 

funções mostrando a necessidade de ser fazer presente para o funcionamento do 

sistema, apresentaremos os requisitos funcionas que definem o que é capaz de ser 

feito no sistema assim como uma funcionalidade esperada e os requisitos não funci-

onais que descrevem a qualidade do sistema apresentando característica que o sis-

tema deva atender, como aspectos de eficiência, portabilidade entre outros. 

3.1.1 Lista de requisitos funcionais: 

 O sistema deve permitir cadastramento de alunos, ex-alunos, professores 

e funcionários da Unidade Escolar. 

 O sistema deve permitir o cadastramento das turmas em cada turno es-

pecifico. 

 O sistema deve permitir o cadastramento dos professores em suas res-

pectivas disciplinas e turnos. 

 O sistema deve permitir o cadastramento do arquivo morto da Unidade 

Escolar. 
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 O sistema deve impedir que turmas, alunos, ex-alunos ou funcionários te-

nham mais de um cadastro.  

 O sistema deve permitir que o usuário faça alterações nos cadastros. 

 O sistema deve permitir consulta sobre os cadastros realizados. 

 O sistema deve permitir consulta em arquivos no arquivo morto da Unida-

de Escolar. 

 O sistema deve ser capaz de gerar declarações e boletins. 

3.1.2 Lista de requisitos não funcionais: 

 O sistema deve ter acesso via web. 

 O sistema deve guardar os dados em um SGDB que utilize a linguagem 

SQL. 

 O sistema deve ter interface amigável. 

 O sistema deverá utilizar a API JDBC. 

 O sistema deverá atualizar páginas JSP.  

 O uso do código HTML das páginas JSP será feito junto com o acrônico 

JSTL. 

3.2 DIAGAMAS DE CLASSES  

Segundo informações encontradas em [18], o diagrama de classes trata, ba-

sicamente, da visualização de um determinado sistema ou projeto e da forma como 

serão apresentadas. [18] esclarece a seguir: 

“A primeira etapa na apresentação de informações do projeto é criar um di-

agrama de classe que exibe o que você deseja mostrar.  Você pode criar 

vários diagramas de classe para um projeto que pode ser usado para exibir 

uma exibição distinta do projeto, um subconjunto escolhido dos tipos do pro-

jeto ou um subconjunto escolhido dos membros de tipos. 

Além de definir o que mostra cada diagrama de classe, você também pode 

alterar a forma como as informações são apresentadas.” 
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Pode-se entender de acordo com o documento de [19] que o diagrama de 

classe é um dos principais e um dos mais utilizados diagramas da UML, sua impor-

tância se dá pelo fato de permitir que sejam visualizadas as classes que farão parte 

do sistema, com suas atribuições e especificações. 

 

 

Figura 4 Diagrama de Classes 01 
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Figura 5 Diagrama de Classes 02 

3.3 CASOS DE USO 

O chamado diagrama de casos de uso mostra o sistema de uma forma mais 

ampla e geral, não focalizando na parte interna do sistema. Para embasar tal afirma-

ção [15] ainda completa: 

“O diagrama de casos de uso é o diagrama mais geral e informal da UML, 
utilizado normalmente nas fases de levantamento e análise de requisitos do 
sistema, embora venha a ser consultado durante todo o processo de mode-
lagem e possa servir de base para outros diagramas. Apresenta uma lin-
guagem simples e de fácil compreensão para que os usuários possam ter 
uma ideia geral de como o sistema irá se comportar.” 

 

Outra funcionalidade do diagrama de casos de uso é ser a ponte de ligação 

entre os analistas e os clientes, pois mostra o sistema de uma forma clara e entendí-

vel ao usuário, demonstrando as principais características deste sistema.  
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3.3.1 Lista de Casos de Uso 

C1 - Agente Administrativo Escolar Cadastra Aluno 

C2 - Agente Administrativo Escolar Lista Cadastro Aluno 

C3 - Agente Administrativo Escolar Alterar Cadastro Aluno 

C4 - Agente Administrativo Escolar Excluir Cadastro Aluno 

C5 - Agente Administrativo Escolar Lista Diário de Classe 

C6 - Agente Administrativo Escolar Cadastra e Altera Diário de Classe 

C7 - Agente Administrativo Escolar Gera Relatório do Aluno 

C8 - Agente Administrativo Escolar Gera Boletim do Aluno 

C9 - Agente Administrativo Escolar Pesquisa Cadastro Aluno 

C10 - Agente Administrativo Escolar Gera Declaração do Aluno 

C11 - Agente Administrativo Escolar Cadastra Professor 

C12 - Agente Administrativo Escolar Pesquisa Cadastro Professor 

C13 - Agente Administrativo Escolar Lista Cadastro Professor 

C14 - Agente Administrativo Escolar Altera Cadastro Professor 

C-15 - Agente Administrativo Escolar Exclui Cadastro Professor 

C-16 - Agente Administrativo Escolar Gera Declaração Professor 

C-17 - Agente Administrativo Escolar Gera Folha de Ponto Professor 

C-18 - Agente Administrativo Escolar Cadastra Turma 

C-19 - Agente Administrativo Escolar Pesquisa Cadastro Turma 

C-20 - Agente Administrativo Escolar Lista Cadastro Turma 

C-21 - Agente Administrativo Escolar Altera Cadastro Turma 

C-22 - Agente Administrativo Escolar Exclui Cadastro Turma 

C-23 - Agente Administrativo Escolar Cadastra Mês Folha de Ponto 

C-24 - Agente Administrativo Escolar Lista Cadastro Mês 

C-25 - Agente Administrativo Escolar Altera Cadastro Mês 

C-26 - Agente Administrativo Escolar Exclui Cadastro Mês 

C-27 - Agente Administrativo Escolar Cadastra Funcionário 

C-28 - Agente Administrativo Escolar Gera Folha de Ponto Funcionário 

C-29 - Agente Administrativo Escolar Pesquisa Cadastro Funcionário 

C-30 - Agente Administrativo Escolar Gera Declaração Funcionário 
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C-31 - Agente Administrativo Escolar Lista Cadastro Funcionário 

C-32 - Agente Administrativo Escolar Altera Cadastro Funcionário 

C-33 - Agente Administrativo Escolar Exclui Cadastro Funcionário 

 

 

Figura 6 Diagrama de Casos de Uso 01 

 

Figura 7 Diagrama de Casos de Uso 02
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3.4 DIAGRAMA ENTIDADE - RELACIONAMENTO 

Para [17] o Diagrama Entidade Relacionamento pode ser definido como:  

“É um modelo em rede que descreve a diagramação dos dados armazena-
dos de um sistema em alto nível de abstração. 

Por que usa-lo 
Devido à complexidade da estrutura de dados e os relacionamentos deve-
se dar uma importância maior para os dados que serão utilizados para for-
mar uma informação importante para um Gerente ou diretor de uma empre-
sa (importantes para um sistema de gestão empresarial).” 
 

Em outra definição, está dada a por [16] pode ser definido como: 

“O Modelo Entidade Relacionamento (também chamado Modelo ER, ou 
simplesmente MER), como o nome sugere, é um modelo conceitual utilizado 
na Engenharia de Software para descrever os objetos (entidades) envolvi-
dos em um domínio de negócios, com suas características (atributos) e co-
mo elas se relacionam entre si (relacionamentos).” 
 

Este diagrama por muitas vezes é considerado uma equivalência do pró-

prio modelo, já que sem o diagrama ficará complicado de realizar o desenvolvimento 

do sistema, uma vez que ele permite a visualização geral e sem ela será muito incer-

to o modelo para elaborar assim o sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.devmedia.com.br/revista-engenharia-de-software-magazine
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Figura 8 Diagrama de Entidade – Relacionamento 01 

 

 

 

Figura 9 Diagrama de Entidade – Relacionamento 02 
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4 INTERFACES DO SISTEMA 

4.1 LOGIN 

A página de login como demonstrado na figura 10 é a página inicial do sis-

tema, onde por intermédio de senha e do usuário que serão fornecidos pelo adminis-

trador via e-mail o usuário poderá acessar a plataforma sendo redirecionado para a 

tela principal em casos de usuário ou login inválidos a página apresenta uma men-

sagem como demonstrada na figura 11.  

 

 

Figura 10 Tela de login. 
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Figura 11 Tela de Mostrando erro na validação do login. 

A tela principal como mostra a figura 12 apresenta o menu que está presente 

em todas as telas do sistema e dá acesso a todas funcionalidades do sistema que 

serão descritas posteriormente, agora podemos destacar algumas opções apresen-

tadas no menu, a opção de sair do sistema que retornar a Tela de login, a opção de 

início que retorna a tela principal e a opção de contato que exibe os meios de entrar 

em contato com suporte do sistema como mostra a figura 13, nela é exibido o usuá-

rio logado na sessão. 

 

 

Figura 12 Tela principal. 
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Figura 13 Tela de contato 

4.2 CADASTRO 

Na opção de cadastro o usuário terá a opção de cadastrar todas as informa-

ções referentes a escola, como mostra a figura 14 temos a opção de cadastrar tur-

ma, aluno, professor, funcionário, diário de classe e o Mês da folha de ponto. 

 

 

Figura 14 Tela exibindo opções de cadastro 
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4.2.1 Telas Cadastro 

Parando o mouse encima opção Cadastro como demonstrado na figura 10 

uma lista com itens de cadastro é apresentada ao usuário. Se o usuário clicar em 

qualquer opção apresentada contém um link para outra tela aonde podemos cadas-

trar informações como mostra as telas das figuras 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 

Nas figuras 15,16, 21, 22 e 23 tem a opção de clicar no botão limpar onde 

limpa todo o registro feito ou salvar onde é feito a verificação se o cadastro já existe 

no sistema, se o registro já existe dependendo da tela de cadastro é apresentado 

uma das telas de erros das figuras 24, 26, 28, 29, 30 e 35 se não o usuário é direci-

onado para tela de lista apresentando uma mensagem de registro salvo e o cadastro 

é acrescentado na mesma tela como mostra as figuras 25, 27, 29, 31 e 34. 

 

 

Figura 15 Cadastro Turma 
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Figura 16 Cadastro Mês 

 

As figuras 17, 18, 19 e 20 são as telas que representam o Cadastro de Diá-

rio, possuem um funcionamento diferente onde o usuário seleciona a modalidade de 

ensino e com isso o sistema verifica se existe turma cadastrada na modalidade sele-

cionada se não existe retorna a tela da figura 33, se a modalidade possui turma en-

tão o sistema retorna uma lista de turma na opção de selecionar turma com isso o 

usuário pode escolher a turma e o trimestre e clicar em listar aonde apresenta a lista 

de alunos cadastrados na turma escolhida referente ao trimestre selecionado, após 

listar os alunos e preencher as informação de relatório ou notas e faltas trimestrais o 

usuário tem a opção de clicar em limpar assim limpando todo o registro feito ou clicar 

em salvar assim salvando ou alterando todos os registros feitos por fim apresentan-

do a mensagem de validação como mostra a tela  da figura 32. 
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Figura 17 Cadastro Diário Ed. Infantil. 

 

 

Figura 18 Cadastro Diário Ens. Fundamental I (1º ao 3º). 
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Figura 19 Cadastro Diário Ens. Fundamental I (4º e 5º) 

 

 

 

Figura 20 Cadastro Diário Ens. Fundamental II (6º ao 9º) 



 47 

 

Figura 21 Cadastro Aluno 

 

 

Figura 22 Cadastro Funcionário 
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Figura 23 Cadastro Professor 
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4.2.2  Telas de Mensagens do Cadastro 

 

Figura 24 Tela de Erro Cadastro de Turmas. 

 

 

Figura 25Tela de Validação Cadastro de Turma. 
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Figura 26 Tela de Erro Cadastro Aluno. 

 

 

 

Figura 27 Tela de Validação Cadastro Aluno. 

 

 

Figura 28 Tela de Erro Cadastro Professor. 
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Figura 29 Tela de Validação Cadastro Professor. 

 

 

Figura 30 Tela de Erro Cadastro Funcionário. 

 

 

Figura 31 Tela de Validação Cadastro Funcionário. 
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Figura 32 Tela de Validação Cadastro Diário. 

 

 

Figura 33 Tela de Erro Cadastro Diário 

 

 

Figura 34 Tela de Validação Cadastro Mês Folha de Ponto. 
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Figura 35 Tela de Erro Cadastro Mês Folha de Ponto 

4.3  ESCOLA 

Parando o mouse sobre a opção escolar é apresentado uma lista com op-

ções aonde cada uma conta com um link que direciona o usuário para a tela de es-

colha como mostra a figura 36, os links apresentados nesta tela são de listas e pes-

quisar a base de dados cadastrados no sistema. 

 

Figura 36 Tela Escola 

 

Todas as listas apresentam ao usuário a opção de excluir ou alterar cadastro 

como mostra as figuras 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50  de-

pendendo do tipo de cadastro listado na tela se o usuário clica na opção de alterar é 

direcionado para  um das telas de cadastro como mostra as figuras 15, 16, 17, 18, 
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19, 20, 21, 22 e 23 com as informações carregadas, com isso o usuário pode fazer a 

alteração no cadastro clicando novamente em salvar, se usuário clica na opção de 

excluir é apresentado uma mensagem pedindo a confirmação para dar prossegui-

mento ao processo de exclusão do cadastro como mostra as figuras 51, 52 ,53, 54 e 

55, no final de cada opção o usuário retorna a tela de lista com os cadastros altera-

dos ou excluídos na base de dados. 

4.3.1 Telas de Lista 

Clicando na opção de Lista de Calendário Por Mês apresentado na figura 36 

o usuário é direcionado a tela da figura 37 que apresenta uma lista com os meses 

cadastrados mostrando uma opção de filtrar a lista por mês figura 38.  

 

 

Figura 37 Tela Lista Meses Cadastrados. 

 

 

Figura 38 Tela Filtro Meses cadastrados. 

 



 55 

Clicando na opção de Lista Turma por Modalidade apresentado na figura 36 

o usuário é direcionado a tela da figura 39 que apresenta uma lista com as turmas 

cadastradas mostrando uma opção de filtrar a lista por modalidade de ensino seleci-

onando a modalidade e clicando em listar é exibida a tela mostrada na figura 40. 

 

 

Figura 39 Tela Lista de Turmas Cadastradas. 

 

 

Figura 40 Tela Filtro de Turmas Cadastradas Por Modalidade. 

 

Clicando na opção de Lista Aluno por Turma apresentado na figura 36 o 

usuário é direcionado a tela da figura 41 que apresenta uma lista com os alunos ca-

dastradas mostrando uma opção de filtrar a lista por turma selecionando a turma e 

clicando em listar é exibida a tela mostrada na figura 42. 
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Figura 41 Tela Lista Alunos Cadastrados. 

 

 

Figura 42 Tela Filtro de Alunos Cadastrados Por Turma. 

 

Clicando na opção de Lista Professor por Turma apresentado na figura 36 o 

usuário é direcionado a tela da figura 43 que apresenta uma lista com os professor 

cadastradas mostrando uma opção de filtrar a lista por turma selecionando a turma e 

clicando em listar é exibida a tela mostrada na figura 44. 
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Figura 43 Tela Lista de Professores Cadastrados Por Turma. 

 

Figura 44 Tela Filtro de Professores Cadastrados Por Turma. 

 

Clicando na opção de Lista Funcionário por Turno apresentado na figura 36 

o usuário é direcionado a tela da figura 45 que apresenta uma lista com os funcioná-

rio cadastrados mostrando uma opção de filtrar a lista por turno selecionando assim 

o turno e clicando em listar é exibida a tela mostrada na figura 46. 

 

 

 

Figura 45 Tela Lista de Funcionários Cadastrados. 
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Figura 46 Tela Filtro de Funcionários Cadastros Por Turno. 

4.3.2 Telas de Pesquisa 

Todas as telas de pesquisar tem por objetivo trazer o registro que o usuário 

digita no campo de pesquisa clicando no botão de pesquisar, se o registro existe é 

exibido na tela como mostra as figuras 47, 48, 49 e 50 senão é exibido uma mensa-

gem de erro como mostra a figura 56. 

 

 

Figura 47 Tela Pesquisa de Turma 

 

 

Figura 48 Tela Pesquisa de Aluno 
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Figura 49 Tela Pesquisa de Professor 

 

 

Figura 50 Tela Pesquisa de Funcionário. 

4.3.3 Telas Mensagem 

 

Figura 51 Tela Excluir Mês. 
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Figura 52 Tela Excluir Turma. 

 

 

Figura 53 Tela Excluir Aluno. 

 

 

Figura 54 Tela Excluir Professor. 



 61 

 

Figura 55 Tela Excluir Funcionário 

 

 

Figura 56 Tela de Erro Pesquisa. 

4.4 RELATÓRIOS 

Parando o mouse sobre o item de Relatórios é exibido uma lista de opções 

como mostra a figura 57, cada opção contém um link que direciona o usuário para 

outra tela, através disso obtemos relatórios boletins e declarações pelas informações 

cadastradas no banco de dados. 
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Figura 57 Tela de Relatório 

4.4.1 Telas de Relatório Escolar 

Selecionando a opção Relatório Ed. Infantil o usuário é direcionado a tela da 

figura 58 nela tem a opção de escolher as turmas cadastradas na Ed. Infantil que 

retorna uma lista de alunos relacionados a turma escolhida, após selecionar o aluno 

e clicar no botão de listar é gerado o relatório descritivo do aluno. 
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Figura 58 Tela Relatório Ed. Infantil 

 

 

Selecionando a opção Relatório 1º ao 3º ano o usuário é direcionado a tela 

da figura 59 nela tem a opção de escolher as turmas cadastradas no Ens. Funda-

mental I (1º ao 3º) ano que retorna uma lista com s alunos relacionados a turma es-

colhida, após selecionar o aluno e clicando no botão de listar é gerado o relatório 

descritivo do aluno. 
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Figura 59 Tela Relátorio 1º ao 3º ano 
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4.4.2 Telas de Boletim Escolar 

Selecionando a opção Boletim do 4º e 5º ano o usuário é direcionado a tela 

da figura 60 nela tem a opção de escolher as turmas cadastradas no Ens. Funda-

mental I (4º e 5º) ano e os alunos relacionados a turma escolhida, clicando no botão 

de listar é gerado o Boletim do aluno. 

 

 

Figura 60 Tela Boletim 4º e 5º ano. 

 

Selecionando a opção Boletim do 6º ao 9º ano o usuário é direcionado a tela 

da figura 61 nela tem a opção de escolher as turmas cadastradas no Ens. Funda-

mental II (6º ao 9º) ano que retorna uma lista de alunos relacionados a turma esco-
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lhida para serem selecionados, após selecionar o aluno e clicando no botão de listar 

é gerado o Boletim do aluno. 

 

 

Figura 61 Tela Boletim 6º ao 9º ano. 

 

 



 67 

4.4.3 Telas de Folha de Ponto 

Selecionando a opção Folha de ponto professor o usuário é direcionado a te-

la da figura 62 nela tem a opção de escolher o turno que retorna uma lista de profes-

sores relacionados ao turno escolhido para serem selecionados e o opção de seleci-

onar o mês cadastrado no sistema, após selecionar o professor, mês e clicando no 

botão de listar é gerado a Folha de Ponto do Professor. 

 

 

Figura 62 Tela Folha de Ponto Professor. 

Selecionando a opção Folha de Ponto Funcionário o usuário é direcionado a 

tela da figura 63 nela tem a opção de escolher o turno que retorna uma lista de fun-

cionários relacionados ao turno escolhido para serem selecionados e o opção de 
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selecionar o mês cadastrado no sistema, após selecionar o professor, mês e clican-

do no botão de listar é gerado a Folha de Ponto do Professor. 

 

 

Figura 63 Tela Folha de Ponto Funcionário. 
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4.4.4 Telas de Declaração 

Selecionando a opção Declaração Aluno o usuário é direcionado a tela da fi-

gura 64 nela tem a opção de escolher as turmas cadastradas que retorna uma lista 

de alunos relacionados a turma escolhida, após selecionar o aluno e clicar no botão 

de listar é gerado a declaração do aluno. 

 

 

Figura 64 Tela Declaração Aluno. 
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Selecionando a opção Declaração Professor o usuário é direcionado a tela 

da figura 65 nela tem a opção de escolher as turmas cadastradas que retorna uma 

lista de professor relacionados a turma escolhida, após selecionar o professor e cli-

car no botão de listar é gerado a declaração do aluno. 

 

 

Figura 65 Tela Declaração Professor 
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Selecionando a opção Declaração Funcionário o usuário é direcionado a tela 

da figura 66 nela tem a opção de escolher o turno que retorna uma lista de funcioná-

rio relacionados ao turno escolhido, após selecionar o funcionário e clicar no botão 

de listar é gerado a declaração do funcionário. 

 

 

Figura 66 Tela Declaração Funcionário 



 72 

4.5 ARQUIVO MORTO 

Parando o mouse sobre o item de Arquivo Morto é exibido uma lista de op-

ções como mostra a figura 67, cada opção contém um link que direcionam o usuário 

para outra tela, através desses links podemos cadastrar, alterar, excluir e pesquisar 

arquivos da escolar. 

 

 

Figura 67 Tela Arquivo Morto 
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4.5.1 Tela de Cadastro 

Selecionando o item cadastro exibido na tela 67, o usuário é direcionado pa-

ra a tela da figura 68, depois de preencher as informações o usuário tem a opção de 

clicar limpar todas as informação escritas ou clicar em salvar no qual é feita a verifi-

cação se o cadastro do usuário foi realizado anteriormente, se sim é apresentado 

uma mensagem de erro ao usuário como mostra a figura 74 senão o usuário é dire-

cionado a tela da figura 72 aonde é exibida uma mensagem de validação. 

 

 

Figura 68 Tela Cadastro Arquivo Morto 

4.5.2 Tela de Lista 

Selecionando o item Listar Por Arquivo exibido na tela 67, o usuário é direci-

onado a tela da figura 69 onde exibe uma lista de arquivos já cadastrados dando a 

opção de Excluir ou alterar o cadastro. Se o usuário selecionar a opção de Excluir é 

exibido a mensagem da figura 73, se o usuário selecionar alterar a tela será direcio-

nado para a figura 68 com as informações preenchidas podendo assim realizar a 

alteração do cadastro. 
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Figura 69 Tela Lista de Arquivos Cadastrados. 

A tela da figura 69 ainda apresenta a opção de filtrar a lista de cadastro exi-

bida por arquivos, selecionando o arquivo e clicando em listar é exibida a lista filtrada 

como mostra a figura 70. 

 

 

Figura 70 Tela de Filtro de Arquivos Cadastrados Por Arquivo. 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 Tela de Pesquisa 

Selecionando o item Pesquisar Arquivo exibido na tela 67, o usuário é dire-

cionado a tela da figura 71, nesta tela temos a opção de pesquisar um cadastro pelo 
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nome, após digitar o nome e clicar em Pesquisar dois tipos de situação podem ser 

apresentadas ao usuário, se o registro não estiver cadastrado no banco de dados o 

mensagem de erro na figura 75 é exibida se não o sistema retorna com o registro na 

tela como mostra a figura 71. 

 

 

Figura 71 Pesquisar Arquivo Morto. 

4.5.4 Tela de Mensagem 

 

Figura 72 Tela Validação de Cadastro de Arquivo. 
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Figura 73 Tela de Erro Cadastro Arquivo. 

 

 

Figura 74 Excluir Arquivo Morto. 

 

 

Figura 75 Tela de Erro Pesquisar 
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5 CONCLUSÃO 

Os sistemas web apresentam uma forma tecnológica de simplificar tarefas 

trabalhosas e de grande consumo de tempo e esforço físico e metal. Com isto, está 

ferramenta foi desenvolvida com o intuito de garantir controle automatizado das ati-

vidades que envolvem alunos, professores e demais funcionários, reduzir custos 

com recursos humanos, otimizar tempo de trabalho do agente administrativo escolar, 

além de trazer vantagens como acesso a múltiplas plataformas. 

Para a construção do sistema foram utilizados aprendizados fundamentais 

adquiridos durante a graduação e durante o desenvolvimento do projeto, foram eles: 

Java – linguagem de programação, HTML (com CSS) – linguagem de dados, JSP – 

linguagem de script que realiza a interação entre Java e HTML, além da ferramenta 

de desenvolvimento Eclipse no qual foi utilizado Java (para este projeto), HTML5 e 

CSS 3, Star UML  para modelagem e PostgreSQL como gerenciador de banco de 

dados (que utiliza linguagem SQL), entre muitos outros. 

Os principais desafios encontrados ao utilizar certas ferramentas de com-

putação foram em: engenharia de software, modelagem de sistema através de UML, 

arquitetura em três camadas, servidor web e a interação de dados entre a interface e 

o servidor.  

Com este trabalho foi possível assim analisar na prática como as ferra-

mentas de tecnologia da computação são utilizadas na construção de um sistema 

web. Tal sistema atingiu seu objetivo principal de auxílio na gestão das escolas, agi-

lizando e facilitando o trabalho dos funcionários e permitindo ao administrador amplo 

controle sobre a escola. 

Como sugestão de trabalhos futuros está a inserção no sistema de ferra-

mentas de controle financeiro e de utilização da verba cedida, além de implementar 

tal sistema em uma escola do município de Itaboraí para que assim seja possível 

avaliar os pontos positivos, negativos e usabilidade do sistema para a escola e seus 

funcionários. 
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