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Resumo: 
Ao longo dos anos no âmbito escolar, encontramos diversas falhas na comunicação das instituições de
ensino com seus alunos. Professores, alunos e servidores em geral, perdem o interesse pelo espaço escolar
por estarem em um ambiente onde a comunicação entre as partes constituintes não é priorizada como
deveria ser. Partindo desta problemática, fora desenvolvido um sistema web para determinada instituição
de ensino, que visa auxiliar na melhora do diálogo dos alunos e servidores com os setores estudantis. Para
saber a rotina dos integrantes do meio escolar ao qual o sistema está sendo desenvolvido, foram realizadas
entrevistas nas quais os participantes relataram que, seria de grande utilidade, um sistema de comunicação
rápida, simples e que oferecesse retorno dos comentários enviados. Para colocar o pedido da comunidade
acadêmica em prática, desenvolveu-se este sistema onde alunos e servidores podem enviar sugestões e
reclamações para cada setor especifico da instituição, com a possibilidade de resposta comunicando se a
reclamação já foi atendida ou não e, caso não possa ser atendida, o por quê. O sistema fora desenvolvido
por estudantes do curso técnico de informática para internet integrado ao ensino médio, com orientação de
professores da área técnica de informática. Para o desenvolvimento lógico e funcional do sistema, foram
utilizadas as linguagens de programação PHP, HTML e Bootstrap. O projeto ainda está em fase de testes,
porém, com base nas informações obtidas com os futuros usuários, os mesmos alegaram que o sistema
contém todos os recursos e funcionalidades que esperavam encontrar e necessitar neste sistema, e
acreditam que o sistema será muito importante e de grande utilidade para o desenvolvimento e
crescimento institucional e estudantil da escola.
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