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RESUMO 

Cada vez mais é exigido das instituições de ensino uma gestão escolar eficiente, 
a qual pode ser facilitada pela utilização de recursos inteligentes oferecidos pela 
tecnologia e sistemas de informação. Sistemas computacionais são utilizados 
para que os processos escolares sejam dotados de confiabilidade, eficiência e 
eficácia, melhorando assim o desempenho das atividades, e por consequência, 
apoiar os processos educacionais e a gestão escolar. As instituições 
educacionais estão em busca de sistemas automatizados para acelerar a troca 
de informações e atualizações com o intuito de otimizar o desempenho laboral 
dos seus funcionários. O presente estudo visa desenvolver um sistema para 
cadastro de alunos, professores, turmas e disciplinas, controle de frequências, 
cadastro de notas, emissão de boletim e histórico escolar, bem como o cadastro 
de usuários de uma instituição de ensino. O sistema será implementado no 
ambiente de programação PHP. Para implementar esse sistema, foi construído 
um protótipo das telas, e listados os casos de uso e o Diagrama Entidade-
Relacionamento (DER) correspondente. Após a implantação do sistema, espera-
se que a instituição de ensino consiga ter melhor controle de seus processos 
escolares na secretaria, otimize a carga de trabalho de seus funcionários e 
consiga tomar melhores decisões estratégicas baseadas em informações 
consistentes e mais completas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Existe uma grande dificuldade em controlar os processos escolares 

tais como, lançamento de notas, de frequências entre outros, o que acaba 

gerando desorganização, devido os seus processos escolares serem realizado 

exclusivamente de forma manual. A motivação para escrever esse trabalho se 

justifica pelo fato da necessidade de criação de um banco de dados para 

armazenar informações em um sistema, pois todo o processo escolar, dessa 

instituição específica é realizado de forma manual, o que gera uma baixa 

produtividade e falta de informações quantitativas confiáveis. 

A tecnologia da informação tem facilitado à tomada de decisões nas 

instituições de ensino, pois para que haja um bom planejamento das atividades 

escolares e a instituição consiga desempenhar bem seu papel, é indispensável 

no cenário atual o uso da tecnologia da informação. O Banco de Dados 

utilizado para que os processos escolares sejam dotados de confiabilidade, 

eficiência e eficácia, melhorando assim o desempenho das atividades em uma 

instituição de ensino e por consequência apoiar os processos educacionais e a 

gestão escolar (FRANCO et al., 2009). 

As instituições escolares estão sofrendo mudanças a cada dia para 

melhor formar cidadãos oferecendo a possibilidade de aprender competências 

e habilidades necessárias que facilitam a inserção social. Com isso, cada vez 

mais é exigido das instituições de ensino uma gestão escolar eficiente, a qual 

pode ser facilitada pela utilização de recursos inteligentes oferecidos pela 

tecnologia de informação e sistemas de informação (STAIR, 2002). 

As escolas estão incluindo novas tecnologias em seu ambiente e 

utilizando-as nas atividades pedagógicas e administrativas. Estas tecnologias 

visam garantir o acesso imediato à informação com o uso de sistemas 

informatizados capazes de integrar todas as informações da escola em bancos 

de dados, tornado possível não só registrar como também atualizar 

instantaneamente toda a documentação referente aos processos escolares e a 

vida acadêmica do aluno (MORAN, 2003). 
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A sociedade contemporânea vem passando por inúmeras mudanças 

em todas as suas dimensões, nas relações de trabalho, na vida cotidiana, nas 

maneiras de nos comunicarmos, como refletimos, aprendemos, percebemos, e 

interagimos no mundo. Com a expansão das tecnologias digitais e dos meios 

de comunicação, especialmente com o surgimento da internet, revelam-se 

alterações profundas no acesso ao saber e no surgimento e da renovação dos 

conhecimentos (LÉVY, 2006). 

          A informação é um fator de suma importância na gestão acadêmica 

por ser um recurso decisivo e indispensável tanto no contexto interno como no 

relacionamento externo, pois atua como método facilitador na busca e no 

processo e registro das informações e na tomada de decisão no ambiente 

acadêmico (MORAN, 2003). 

 Quanto mais confiável, segura e oportuna for a informação, maior 

será a agilidade nos processos do ambiente escolar e melhor será a resposta 

diante da concorrência. Para alcançar o objetivo proposto, depende, em sua 

maioria, reconhecer a importância da informação e do aproveitamento das 

oportunidades oferecidas pela TI para orientarem os gestores diante dos 

problemas de eficiência e eficácia dentro da gestão escolar. 

            O desenvolvimento de um banco de dados fará com que os 

processos se tornem mais rápidos e práticos de ser realizados, tendo em vista 

que atualmente a escola não possui um sistema de informação gerencial que 

facilite a administração escolar no que diz respeito à execução, 

acompanhamento e controle de suas atividades, já que todos os seus 

processos acadêmicos de um modo geral são realizados de forma manual que 

acaba gerando desorganização, excesso de papel, e extravio de documentos, 

o que acarreta em uma baixa produtividade e falta de informações. 

Para este trabalho, inicialmente será apresentada a descrição da 

arquitetura e escolhido o método de desenvolvimento de software. Na 

sequência, será feito o levantamento e análise dos requisitos na escola com a 

direção escolar e usuários da secretaria. Com essa coleta de informações, 

haverá um claro entendimento entre o que se deseja fazer com as respectivas 

expectativas e o que se pode fazer com as limitações orçamentárias e 

tecnológicas. Com isso, serão modelados os objetos e entidades. Em seguida 
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criar-se-á um protótipo de algumas telas no qual os usuários do sistema 

poderão interagir e confirmar se o esperado é o que está sendo de fato 

desenvolvido. Esse protótipo será descartado e o feedback levado em 

consideração na criação do sistema escolar a partir desse ponto. 

Como resultado deste trabalho, foram utilizadas tecnologias de 

código aberto, para desenvolver um software para auxiliar no gerenciamento de 

uma escola. O software poderá melhor organizar os processos realizados em 

uma escola básica bem como informatizar a necessidade de pais, professores 

e alunos contribuindo para o desenvolvimento da educação e da inclusão 

tecnológica dos envolvidos. 

O texto deste trabalho está organizado em capítulos. O primeiro 

capítulo apresenta a ideia do sistema, incluindo as considerações iniciais, os 

objetivos e a justificativa O Capitulo 2 descreve a arquitetura e método de 

desenvolvimento. O levantamento e análise de requisitos aparece no Capítulo 

3. No Capítulo 4 estão a Modelagem dos objetos e/ou entidades. A 

prototipação de telas é apresentada no Capítulo 5. No Capítulo 6 está a 

conclusão do trabalho. 
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2 Softwares utilizados e Método de desenvolvimento 

 

Este capítulo descreve os softwares utilizados e o método de 

desenvolvimento, este se refere aos procedimentos utilizados no ciclo de vida 

do sistema, abrangendo da definição dos requisitos à implementação do 

sistema. Os softwares utilizados referem ao que é necessário para modelar e 

implementar o sistema, incluindo as tecnologias, as ferramentas e os 

ambientes de desenvolvimento 

As disciplinas ministradas no ensino fundamental são: Português, 

Matemática, História, Geografia, Ciências, Educação Física e Artes. 

Informatizar tais procedimentos garantem a integridade e 

longevidade da informação, diminuem tempo de processos e procedimentos, 

contribuem possibilitando a integração com o banco de dados. 

O sistema desenvolvido foi nomeado como SGES, as quatro letras 

no nome significam Sistema de Gestão Escolar Simplificada. O SGES atende 

aos procedimentos básicos realizados em uma unidade de ensino funcionando 

em uma plataforma de acesso Web. 

O SGES possui um controle de acessos, onde o usuário informa sua 

matrícula e senha. Este acesso de usuário possui apenas 2 categorias: 

Professores e Administradores (Secretária, Coordenadora e Diretora Escolar) 

cada uma com sua senha de autenticação. 

O sistema possui os cadastros das informações necessárias para o 

exercício de período letivo, sendo eles, cadastro de pessoas, unidade escolar, 

período letivo, matrícula, turma, série, curso, lançamento de notas e matriz 

curricular. Alguns procedimentos são automatizados como o fechamento do 

período letivo e geração de boletins. 

O SGES permite a emissão de relatórios como boletins, alunos por 

classe, cursos e demais relatórios necessários. 

Para o desenvolvimento do sistema foi utilizada a linguagem PHP e 

para o banco de dados o MySQL. A escolha se deu pela ausência de custo de 

licença, pela integração nativa e pela vasta documentação disponível na 

internet. 
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As tecnologias necessárias para desenvolvimento do sistema 

proposto são todas de código aberto não gerando custo a escola, exceto o de 

infraestrutura e equipamentos. O objetivo desta ferramenta é auxiliar e 

informatizar a gestão escolar.  

Existem outras soluções mais robustas que poderiam ser escolhidas 

como Java e Banco de Dados Oracle por exemplo, mas devido ao baixo 

número de usuários que irão acessar o sistema, a escolha feita atende 

perfeitamente ao propósito.  

 

2.1 PHP 

PHP é uma das linguagens de programação mais populares na 

Web, e para entender o porquê, é necessário saber o que é PHP.  O que 

parece uma sigla, na verdade é um acrônimo recursivo que significa Hypertext 

Preprocessor. A linguagem foi criada primariamente para a Web, como um 

gerador dinâmico de códigos HTML, mas também pode ser utilizada para uso 

geral. Disponível gratuitamente de código aberto, a linguagem está acessível 

gratuitamente para qualquer pessoa. 

Inicialmente e por um curto período, PHP foi chamado de Personal 

Homepage Tools pelo seu criador Rasmus Lerdof.  No início, era apenas um 

conjunto de scripts para acompanhar os acessos de um projeto para o currículo 

online quando foi criado em 1994. Os scripts não passavam de um conjunto de 

binários CGI (Commom Gateway Interface) escritos em C, que alguns anos 

depois deu origem a uma das linguagens de programação mais populares do 

mundo (DALFOVO, 2000). 

 

2.2 MySQL 

O MySQL foi criado na Suécia, por David Axmark, Allan Larsson e o 

finlandês Michael Widenius. Eles começaram o projeto em 1980. O MySQL é 

um SGBD, um Sistema de gerenciamento de banco de dados, que usa a 

linguagem SQL como interface 

O MySQL é um dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados 

mais populares do mercado. Ele pertence à Oracle e é utilizado na maioria dos 

sites atualmente. Algumas das vantagens do Mysql em relação a outros bancos 
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de dados do mesmo porte: tem uma facilidade maior para programação, tem 

funções mais simples, pode ser totalmente modificado, entre outras 

(DALFOVO, 2000). 

 

2.3 SQL 

Originalmente chamado SEQUEL (Structured English QUEry) e 

inspirado na álgebra relacional, o SQL (Structured Query Language, ou 

Linguagem de Consulta Estruturada), originou-se no início dos anos 70 nos 

laboratórios da IBM (International Business Machines), dentro de um projeto 

chamado System R. Embora o SQL tenha sido originalmente criado pela IBM, 

rapidamente surgiram vários "dialetos" desenvolvidos por outros produtores. 

Essa expansão levou à necessidade de ser criado e adaptado um padrão para 

a linguagem. Com a sua popularização e sucesso, organizações como o 

Instituto Americano Nacional de Padrões (ANSI) e a Organização Internacional 

de Padronização (ISO), resolveram padronizar a linguagem SQL. Em 1986 foi 

criado um padrão ANSI e em 1987 foi criado um padrão ISO. A partir de então, 

surgiram várias versões do padrão SQL, onde cada versão acrescenta novos 

comandos ou funcionalidades (DALFOVO, 2000). 

Os recursos da linguagem SQL podem ser divididos, principalmente, 

em duas partes: a linguagem de definição de dados (DDL - Data Definition 

Language): comandos para a definição de esquemas de relações, exclusão de 

relações, modificação nos esquemas de relações e criação de domínios, e a 

linguagem interativa de manipulação de dados (DML - Data Manipulation 

Language), que abrange uma linguagem de consulta baseada tanto na álgebra 

relacional quanto no cálculo relacional de tuplas. Engloba também comandos 

para inserção, exclusão e modificação de tuplas no banco de dados. 

As etapas desenvolvidas para modelagem e implementação do 

sistema para controle de matrículas e emissão de boletim escolar seguiram o 

modelo sequencial linear proposto por Pressman (2011). As etapas definidas 

foram: 

 Levantamento dos requisitos - esse sistema surge da experiência da 

Secretaria com sistemas deste ramo de atuação. A definição dos 
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requisitos foi realizada com base nesse conhecimento centralizado e nas 

restrições do ambiente escolar dessa instituição. 

 Análise e projeto - os requisitos definidos foram modelados sob a forma 

de casos de uso, diagrama de classes e diagrama de entidades e 

relacionamentos do sistema. 

 Implementação - a implementação foi realizada no laptop do 

desenvolvedor e posteriormente enviada para o ambiente da rede 

escolar. 

 Testes - os testes foram realizados pela própria secretária por ser a 

maior usuária do sistema e tiveram o objetivo de verificar erros. Foram 

mostradas as telas com as funcionalidades pedidas e todas foram 

consideradas satisfatórias para a necessidades básicas da primeira 

versão do sistema. No final a Coordenadora validou o sistema em 

conjunto com a Diretora Escolar e não houve solicitação de mudanças. 
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3 Levantamento de Requisitos Funcionais e Não Funcionais do Sistema 

 

Este Capítulo contém o levantamento e análise de requisitos 

funcionais e não-funcionais. 

Requisitos funcionais descrevem explicitamente as funcionalidades e 

serviços do sistema enquanto que requisitos não funcionais definem 

propriedades e restrições no sistema (SOMMERVILE, 2003). 

Nas próximas subseções, serão apresentados os requisitos 

funcionais e não funcionais do sistema. 

 

3.1 Requisitos não-funcionais do sistema: NF001 e NF002. 

 

 NF001. Intranet: o sistema deverá funcionar apenas na rede 

escolar (intranet), não sendo acessível pela internet. 

 NF002. Sistema Operacional Windows 7: o sistema deverá 

funcionar em todos os computadores da escola que utilizam 

Sistema Operacional Windows 7. 

 

3.2 Requisitos funcionais do sistema: do RF001 ao RF019. 

 

 RF001. Cadastrar Unidade de Ensino: o sistema deve 

oferecer ao usuário a possibilidade de cadastrar a unidade de 

ensino e todas suas informações necessárias, sendo possível 

editar, criar e excluir cadastros. 

 RF002. Cadastrar Usuário: o sistema deve oferecer ao 

usuário administrador a possibilidade de cadastrar os 

usuários que acessam o sistema, sendo possível editar, criar 

e excluir cadastros. 

 RF003. Cadastrar Pessoas: o sistema deve oferecer ao 

usuário administrador a possibilidade de cadastrar as pessoas 

no sistema, sendo possível editar, criar e excluir cadastros. 
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 RF004. Cadastrar Período Letivo: o sistema deve oferecer ao 

usuário administrador a possibilidade de cadastrar períodos 

letivos no sistema, sendo possível editar e criar cadastros. 

 RF005. Cadastrar Disciplinas: o sistema deve oferecer ao 

usuário a possibilidade de cadastrar disciplinas no sistema, 

sendo possível editar e excluir. 

 RF006. Cadastrar Curso: o sistema deve oferecer ao usuário 

a possibilidade de cadastrar os cursos no sistema, sendo 

possível editar, criar e excluir cadastros. 

 RF007. Cadastrar Série: o sistema deve oferecer ao usuário a 

possibilidade de cadastrar as séries no sistema, sendo 

possível editar, criar e excluir cadastros. 

 RF008. Cadastrar Classe: o sistema deve oferecer ao usuário 

a possibilidade de cadastrar as classes no sistema, sendo 

possível editar, criar e excluir cadastros. 

 RF009. Cadastrar Turno: o sistema deve oferecer ao usuário 

a possibilidade de cadastrar os turnos no sistema, sendo 

possível editar, criar e excluir cadastros. 

 RF010. Cadastrar Alunos: o sistema deve oferecer ao usuário 

a possibilidade de cadastrar os alunos no sistema, sendo 

possível editar, criar e excluir cadastros. 

 RF011. Cadastrar Professores: o sistema deve oferecer ao 

usuário a possibilidade de cadastrar os professores no 

sistema, sendo possível editar, criar e excluir cadastros. 

 RF012: Cadastrar Matrícula: o sistema deve oferecer ao 

usuário a possibilidade de cadastrar a matrícula do aluno no 

sistema, sendo possível editar, criar e excluir cadastros. 

 RF013. Cadastrar Matriz Curricular: o sistema deve oferecer 

ao usuário a possibilidade de cadastrar a matriz curricular 

para cada curso e série sendo possível editar, criar e excluir 

cadastros. 
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 RF014. Lançar Faltas: o sistema deve oferecer ao usuário a 

possibilidade de efetuar o lançamento de faltas por classe, 

possibilitando a inclusão, exclusão e alteração. 

 RF015. Cadastro de Notas: o sistema deve oferecer ao 

usuário a possibilidade de cadastrar as notas do aluno em 

suas respectivas disciplinas matriculadas, possibilitando editar 

e/ou excluir. 

 RF016. Emitir Boletim por Classe: o sistema deve oferecer ao 

usuário a possibilidade de imprimir os boletins por classe. 

 RF017. Emitir Boletim por Matrícula: o sistema deve oferecer 

ao usuário a possibilidade de imprimir os boletins por 

matricula. 

 RF018. Emitir Relatório de Alunos por Classe: o sistema deve 

oferecer ao usuário a possibilidade de emitir um relatório de 

alunos por classe. 

 RF019. Fechar Período Letivo: o sistema deve oferecer ao 

usuário a possibilidade de encerrar o ano letivo. 
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4 Modelagem dos objetos e/ou entidades 

 

Neste capítulo está a modelagem dos objetos e/ou entidades, e 

contém o sistema desenvolvido, com a modelagem produzida e as telas de 

codificação do sistema. Neste capítulo também está incluído o uso das 

tecnologias empregadas para desenvolver o sistema. 

 

4.1 Diagrama de casos de uso 

Os principais requisitos funcionais, já identificados anteriormente, 

foram representados sob a forma de um diagrama de casos de uso, 

apresentado na Figura 1. Este diagrama apresenta as principais 

funcionalidades do sistema e os atores definidos. 

O caso de uso Cadastrar Pessoas é uma Generalização de 

Cadastrar Usuários, Alunos e Professores. Estes fazem parte de uma 

Instituição de Ensino previamente cadastrada. Cadastrar Matriz Curricular inclui 

Cadastrar ano Letivo, Disciplina, Curso e Série. O Cadastro de um aluno pode 

gerar uma matrícula ou não (conforme os pagamentos estiverem concluídos). 

O Professor lança faltas e notas no sistema. As linhas tracejadas significam 

include ou extend devidamente sinalizadas no diagrama de caso de uso. 
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Figura 1 – Diagrama de casos de uso. 

 

4.2 Diagrama de classes 

A Figura 2 apresenta parte do diagrama de classes que compõem o 

sistema implementado neste projeto. Este diagrama é composto por algumas 

classes referentes aos dados de matrícula, aluno, unidade de ensino e matriz 

curricular. 

A unidade de ensino possui endereço, alunos e turmas. Professores 

e alunos são pessoas que também possuem endereço. O aluno é integrante de 

uma turma se houver matricula. A nota é atribuída por um professor a um aluno 

que cursa uma disciplina ministrada por esse mesmo professor. A turma possui 

curso, série, ano letivo e está em uma Instituição de Ensino. A Matriz Curricular 

é formada pelo curso, série, turno e disciplinas. 

A seta fechada indica Generalização. 
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Figura 2 – Diagrama de Classes. 

 

4.3 Diagrama de entidades e relacionamentos 

A Figura 3 apresenta o diagrama de entidades e relacionamentos 

gerado, apresentando algumas das tabelas necessárias para a execução da 

matrícula em uma unidade de ensino.  

A linha tracejada não é uma dependência forte, pois o professor 

existe mesmo sem turma em aberto. Alunos e professores são pessoas que 

possuem endereço, assim como a instituição de ensino. Os alunos 

matriculados podem pertencer a turmas e cursar disciplinas onde há um 

professor responsável. As turmas são formadas por curso, série, turno, alunos 

matriculados e disciplinas cursadas. 
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Figura 3 – Diagrama de Entidades e Relacionamentos. 
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5 Apresentação do sistema / Layoult das telas 

 

No capítulo 5 está a apresentação das telas (layoult) onde o usuário 

pode ter uma noção de como ficará o sistema e verificar se os requisitos 

solicitados correspondem às funcionalidades desenvolvidas. 

O SGES, desenvolvido como resultado deste trabalho de conclusão 

de curso visa oferecer uma maneira de auxiliar as escolas na informatização de 

processos e na organização e execução dos procedimentos administrativos.  

Na Figura 4 tem-se a tela de autenticação que é apresentada para o usuário 

quando o sistema é iniciado. A partir dessa tela o usuário poderá fornecer seus 

dados para ter acesso ao sistema. 

 

Figura 4 – Tela de autenticação. 

 

A Figura 5 mostra a página principal do sistema. A partir dessa tela o 

usuário autenticado tem acesso a todos os módulos do sistema por meio do 

menu localizado ao centro da página. As telas de usuário são acessadas por 

meio de links disponíveis no canto superior direito ao clicar no nome do usuário 

que está autenticado no sistema.  

O menu disponível permite acesso instantâneo às principais 

funcionalidades. O logotipo da escola fica localizado no lado esquerdo superior 

da página. 
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Figura 5 – Tela principal de manutenção. 

 

A Figura 6 apresenta a tela de matrícula, onde há um botão pelo 

qual é possível emitir o boletim do aluno. 

 

Figura 6 – Tela de pesquisa por matrícula. 
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A Figura 7 apresenta a Tela de Classes e contém a mesma 

funcionalidade da Tela de Matrícula, mas por meio dela será emitido o boletim 

de todos os alunos da classe. 

 

 

Figura 7 – Tela de pesquisa de turmas. 
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6 Conclusão 

 

O objetivo desse trabalho de conclusão de curso foi demonstrar que 

com o uso das tecnologias Mysql e PHP, apresentadas no Capítulo 2 foi 

possível implementar as funcionalidades pretendidas no sistema Web para 

desenvolver um sistema de cadastro de alunos, professores, turmas e 

disciplinas, controle de frequências, cadastro de notas, emissão de boletim e 

histórico escolar, bem como o cadastro de usuários de uma instituição de 

ensino. 

O novo sistema SGES mudou a forma de trabalhar dos funcionários 

dessa escola, que agora possuem muito mais controle dos dados armazenados 

com muito mais confiabilidade. O esforço para fazer a manutenção no dia a dia 

é muito menor, sendo possível direcionar o tempo para atividades de cunho 

pedagógico. Com a eliminação das fichas de papel, o custo financeiro e o 

impacto ao meio ambiente também foram reduzidos. E além desses ganhos 

diretos e calculáveis, tivemos ganhos indiretos como funcionários mais 

eficientes e satisfeitos com sua função de melhorar a educação dos alunos 

integrantes da instituição de ensino. 

Os próximos passos serão: acompanhar a utilização do sistema, 

recolher retorno das experiências dos usuários e identificar melhorias não 

percebidas anteriormente. O caso de uso da secretária possui muitas tarefas 

atreladas, porém isso foi solicitado pela Direção que centraliza as atividades na 

Secretaria Escolar. Com a evolução do sistema, espera-se quebrar esse 

paradigma distribuindo essa tarefa entre os demais colaboradores, além da 

secretária escolar como professores, coordenação e orientação pedagógica. 
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