Reconhecimento facial é uma das novidades da Escola em Movimento na Bett
Educar 2019

A Escola em Movimento, startup do segmento de tecnologia educacional, lança
durante a Bett Educar - maior Feira de Educação e Tecnologia da América Latina
- duas novas funcionalidades em seu aplicativo que tradicionalmente substitui as
antigas agendas escolares e facilita a comunicação de escolas com pais e alunos:
tecnologia de Reconhecimento Facial e a funcionalidade "Escola Pag", que
permite fazer pagamentos de diversos tipos via o aplicativo. Os mais de 1 milhão
de usuários do app da Escola em Movimento terão sua experiência aprimorada
com a implantação das novas tecnologias. A feira Bett Educar ocorre entre os dias
14 e 17 de maio no Transamérica Expocenter, em São Paulo (SP). O estande da
Escola em Movimento está localizado na posição 150 A.
Reconhecimento Facial
A realidade hoje são microfones, longas filas de pais e amontoado de crianças
nas portarias durante a saída das escolas. Tudo isso pode ficar no passado, graças
ao "Estou Chegando", uma das funcionalidades do aplicativo da Escola em
Movimento. O sistema avisa a escola, por meio do aplicativo, que o pai e/ou
responsável está a caminho para buscar seus filhos e tudo pode ser monitorado
pelos coordenadores que liberam as crianças de acordo com a proximidade de
chegada de cada adulto.
A grande novidade que a empresa vai apresentar durante a Bett Educar é que,
além de receber nos computadores, telefones ou tablets da escola o alerta de que
os pais estão chegando de carro, este aviso pode ser dado também através do
reconhecimento facial para aqueles que optarem buscar as crianças a pé. Na
portaria das escolas é colocado um totem em que é possível cadastrar a imagem
da pessoa (o rosto) que irá buscar a criança e isso fica registrado no sistema
como uma credencial. A tecnologia elimina a necessidade do uso de microfones,
os alunos são liberados de acordo com a ordem de chegada e a segurança é
ainda maior, pois apenas as pessoas registradas podem retirar as crianças da
instituição.

"Inovar por meio da tecnologia, a favor de pais, alunos, professores e de todo
corpo administrativo das escolas, é uma de nossas marcas registradas. A
tecnologia de Reconhecimento Facial vai trazer mais segurança aos pais e
proporcionar maior conforto na hora de buscar os filhos, porque ficará mais
fácil a identificação de ambos e também de pessoas autorizadas a buscar as
crianças, como tios e avós, mas que não são conhecidos do corpo administrativo
da escola", explica Guilherme Rocha, CEO da Escola em Movimento.
A tecnologia de Reconhecimento Facial está em fase de implantação nas escolas
parceiras e, em uma delas, a Bernoulli GO, uma das mais conceituadas escolas de
Belo Horizonte (MG), está em operação em fase piloto. Os visitantes poderão
saber mais sobre o tema, pois a equipe da empresa fará demonstrações práticas
durante a feira.
Escola Pag
Outra grande novidade da Escola em Movimento é a solução de pagamentos
"Escola Pag", que permite às escolas o recebimento de valores como o pagamento
de taxas extras, excursões, materiais festas, entre outros. A funcionalidade
proporciona às escolas a criação de quantas cobranças forem necessárias, de
forma segmentada, ou seja, podem ser criadas cobranças para um aluno, uma
turma, série ou unidade, por exemplo. A cobrança é criada e uma notificação é
enviada aos pais e/ou responsáveis pelo aplicativo. Eles podem optar pelas duas
formas de pagamento ou mesmo pagar diretamente na escola, se desejarem. Para
o uso, é cobrada uma taxa de conveniência sobre cada pagamento enviado. Essa
taxa pode ser acrescentada ao pagamento e paga pelo pai, ou pode ser de
responsabilidade da própria escola.
"As escolas que já utilizam a Agenda Digital têm agora a possibilidade de
oferecer a seu público mais uma funcionalidade de alto valor. Para a escola, não
se trata de um novo produto. Ela pode incorporar o módulo à Agenda Digital
que já é usada para a comunicação e isso garante simplicidade para enviar os
pagamentos e também para o recebimento. O Escola Pag traz praticidade e
melhor controle dos recebimentos para a equipe financeira da instituição pois
contribui para a diminuição da inadimplência e, além disso, a escola pode
oferecer uma maior comodidade para as famílias", destaca Leonardo de Araújo
Silva, CMO da Escola em Movimento.
A empresa

A Escola em Movimento foi fundada em 2013, com foco no desenvolvimento de
soluções para comunicação entre alunos, pais e colaboradores de escolas do
ensino infantil, fundamental, médio e superior. A solução da empresa substitui a
antiga agenda escolar, transformando-a em uma ferramenta versátil de
comunicação através de smartphones, tablets e/ou web. A empresa encerrou o
ano de 2018 com mais do que o dobro do número de Instituições de ensino
atendidas em todo o Brasil, passando de 420 escolas em 2017 (240 mil alunos)
para 850 no ano passado (450 mil alunos) e mais de 1000 escolas nos primeiros
meses de 2019.
"Este crescimento nos possibilitou atingir a liderança entre startups do segmento
de comunicação entre pais e escolas. Celebramos mais essa etapa em nosso
processo de consolidação no mercado nacional, não só pelo número de alunos
conquistados, mas também por alcançarmos os patamares estratégicos esperados,
como a aquisição da Pertoo (empresa do mesmo segmento) e a integração do
nosso sistema com diversos ERPs do mercado, entre eles o Wpensar e TOTVS",
analisa Guilherme Rocha, CEO da Escola em Movimento.
Também em 2018, a Escola em Movimento recebeu um investimento de um
fundo de venture capital de R$ 2 milhões gerido pela Cedro Capital, com o
objetivo de desenvolver e acelerar o negócio. Hoje, por meio da plataforma
tecnológica da Escola em Movimento, as instituições de ensino podem enviar
mensagens de texto, fotos, vídeos e demais arquivos para os usuários. É possível
agendar eventos, criar canais de atendimento personalizados, ter estatísticas
completas sobre o uso e gerir toda a comunicação pela ferramenta. Entre outras
funcionalidades, em 2017, incorporou ao produto a inovação da solução "Estou
Chegando", em que a escola é notificada pelo app da chegada dos pais, evitando
assim o engarrafamento na saída dos alunos.
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