
E S S E N C I A L 

PA R A S U A 

E S C O L A .

faceschool



Vivemos um novo tempo, uma nova normalidade.  

Neste mundo cheio de transformações, precisamos  

nos adaptar. Hoje, instituições de ensino, pais e  

educadores estão debatendo os rumos da 

educação. Carga horária, conteúdos, reorganização 

do ano  letivo... tudo está sendo repensado. 

Inclusive  a  segurança de todos.

Mais do que nunca, é o momento de conciliar as  

necessidades com novas soluções.

Os novos desafios no mundo da educação.



Mais do que nunca, é preciso

otimizar os resultados estatísticos-

educacionais dos alunos da rede

municipal, visando a erradicação da

evasão escolar e implementação de

políticas públicas a fim de elevar os

índices do IDEB – Índice de

Desenvolvimento da Educação Básica;

EFICIÊNCIA NA GESTÃO 
ESCOLAR E SEGURANÇA 
DOS ALUNOS E  
PROFESSORES  SÃO 
QUESTÕES PRIMORDIAIS.



FOMOS ALÉM DA  
LIÇÃO DE CASA PARA  
CRIAR UMA SOLUÇÃO

COMPLETA.

Asolução em reconhecimento facial da Biomtech para instituições de ensino.



Como funciona?

Ao chegar na escola, o aluno se apresenta em um dos dispositivos,

realiza o seu reconhecimento facial e sua frequência é registrada

automaticamente naquele dia; 

As informações de presença geram relatórios do número de alunos presentes no dia, o que

contribui na gestão de merenda e simplificam os processos na instituição de ensino;
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O sistema envia, em tempo real, uma notificação de 

presença no aplicativo do pai ou responsável;2



Os registros de acesso 

são armazenados no 

próprio dispositivo.

As informações sãoenviadas ao 

sistema de controle de acesso 

para emissões derelatórios.

O faceSchool evita  

qualquer tipo de fraude 

ao acessocontrolado.

O fim das filas e  

das aglomerações.

Segurança dos alunos em primeiro

lugar. Ninguém entra ou sai sem a

sua permissão.

Simples, seguro e completo para as escolas.



Benefícios da Solução

 Maior eficiência na Gestão Escolar e aumento do tempo útil do

professor durante a aula;

Controle de evasão escolar – O pai ou responsável fica sabendo que o aluno não esteve na

escola através do recebimento de mensagens via SMS e/ou notificação no aplicativo;
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 Mais tranquilidade e segurança para os alunos, aos pais e

responsáveis ao saber, em tempo real, que o aluno

encontra-se dentro da escola;
2



Benefícios da Solução

 O sistema cria um link de comunicação efetiva entre a Secretaria de

Educação, Escola e Pais e/ou Responsáveis;

 Facilita o levantamento dos dados estatísticos-educacionais que devem ser enviados 

ao INEP e emite relatórios de frequência para envio ao CRAS - Centros de Assistência 

Social do Município para auxílio do Bolsa Família
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 Disponibiliza a informação da presença dos alunos, evitando

desperdício na merenda, gerando economia e auxiliando na

prestação de contas dos recursos recebidos pelo FNDE

(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação);
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UMA SOLUÇÃO TOTALMENTE AMIGÁVEL
PARA ALUNOS E FAMILIARES.

Com o faceSchool, os alunos ganham mais tempo de aula com o 

fim das chamadas dentro de classe e mais comodidade evitando

filas e aglomerações no momento de entrar na escola.

Para os pais, o faceSchool traz a possibilidade de comunicação direta

com a escola. O aplicativo também oferece funcionalidades como acesso

ao diário de classe e informativos sobre agenda de eventos e

comunicados importantes.



FÁCIL PARA QUEM USA.
COMPLETO PARA QUEM ACOMPANHA.

O Aplicativo faceSchool é  

disponibilizado gratuitamente  

para download em dispositivos  

móveis IOS e Android.



Diminuição do índice de evasão escolar através do controle

mais eficaz dos pais e/ou responsáveis sobre os alunos;

Criação e implementação de regras de controle de frequência

que irão virar políticas públicas de gestão, controle e tomadas

de ações;

Geração de economia aos cofres do município evitando o

desperdício de merenda escolar com a informação da

quantidade de alunos presentes nas unidades educacionais;

Eliminar processos internos analógicos, ter mais agilidade

para se comunicar com os pais e/ou responsáveis dos

alunos, professores e demais funcionários da escola,

elevando o tempo útil dos profissionais.

Resultados esperados da solução de 
Chamada Biométrica por
Reconhecimento Facial para Registro
de Frequência Escolar



Facilitar o acesso dos pais às informações da escola como:

mensagens, calendário, eventos e convocação para reuniões

presenciais.

A solução é capaz de enviar informações relevantes de forma

segura, com destino individual ou coletivo, bem como é capaz

de receber mensagens dos pais e/ou responsáveis facilitando

a comunicação deles com a escola e vice-versa.

Conteúdos extras podem ser enviados aos alunos através do

aplicativo, além de informações sobre “dever de casa”,

tarefas e atividades realizadas dentro da sala de aula.

Importante ferramenta para os gestores da educação para

controle de dados estatísticos em benefícios de programas do

governo, manutenção de unidades, gestão da merenda e

outros recursos públicos, requisição de verbas, entre outros;

Resultados esperados da solução de 
Chamada Biométrica por
Reconhecimento Facial para Registro
de Frequência Escolar



Você já est á no f ut ur o.

O propósito da Biomtech é criar novas e melhores soluções
que facilitem a vida das pessoas, utilizando a tecnologia

como ferramenta de inovação.

Fale com a gente e conheça todas nossas soluções em biometria facial.



/biomtechbrasilbiomtech.com.b
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