Bett Educar 2019
Systemic Bilingual inova e apresenta tecnologia de reconhecimento facial
Novo recurso é capaz de captar emoções e sentimentos dos alunos para que os professores
consigam tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas

O Systemic Bilingual, primeiro programa de educação bilíngue do país, inova mais uma vez ao
anunciar oficialmente uma ferramenta inédita de reconhecimento facial que compõe a sua
plataforma digital para uso em sala de aula, na Bett Educar 2019 (14 a 17 de maio, no Transamerica
Expo Center - SP). A tecnologia capta as expressões dos alunos para que os professores possam
avaliar a receptividade de cada tema tratado em sala, tornando as aulas mais dinâmicas e atrativas.
Durante o evento, os congressistas e visitantes terão a oportunidade de experimentar o novo
recurso: tirar uma foto no estande e, por meio do programa de reconhecimento facial, receber um
relatório sobre suas emoções e sentimentos no momento exato da fotografia. O estande estará
localizado na entrada do espaço de exposição (Rua B60).
De acordo com o Gerente de Desenvolvimento do Systemic Bilingual, Rone Costa, esse tipo de
tecnologia pode ajudar muito os professores no planejamento das aulas. “Por meio do
reconhecimento facial e da captação das emoções e sentimentos, é possível saber como os alunos
sentem-se em cada momento da aula, quais atividades foram mais engajadoras e como os alunos
iniciam e terminam cada aula”. Todas essas informações possibilitam que o docente avalie e planeje
aulas mais dinâmicas e atraentes, através de uma abordagem mais ativa e dinâmica para estimular
a criatividade dos alunos.
Além desta novidade, o estande contará ainda com a apresentação da nova coleção de livros
paradidáticos, do novo projeto gráfico do material da educação infantil, palestras e aulas gratuitas
com especialistas da área, que abordarão temas como a pedagogia no universo bilíngue, o
bilinguismo na educação infantil, os desafios na implantação de um programa bilíngue, a formação
de professores na educação bilíngue, o uso da tecnologia em sala de aula, mitos e verdades sobre
educação bilíngue, entre outros.
Rone Costa ressalta que participar do evento é uma grande oportunidade para apresentar aos
gestores e educadores as novas propostas e inovações tecnológicas na área educacional. “Estamos
muito otimistas com o lançamento da tecnologia de reconhecimento facial. Além disso, fazemos
questão de estar presente no maior congresso de educação da América Latina juntamente com
gestores, coordenadores e professores das melhores intuições do país. Quando participamos pela
primeira vez do evento éramos o único programa de educação bilíngue na área de exposição. É
muito gratificante ver que existem diversas empresas que se inspiraram em nosso modelo e, hoje,
também passaram a fazer parte da Educar”, explica.

Atualmente, o Systemic está presente em 100 escolas em 18 estados brasileiros, levando sua
inovadora proposta educativa para mais de 20 mil alunos. Sucesso em escolas brasileiras há mais de
17 anos, foi o primeiro programa de educação bilíngue a participar da Bett Educar.
Sobre o Systemic
Primeiro programa de educação bilíngue do Brasil, o Systemic Bilingual foi criado em 2002 por duas
acadêmicas brasileiras e mestres em educação pela Universidade de Bath no Reino Unido.
Amplamente testado e com resultados demonstrados, o Systemic integra o conteúdo das matérias
escolares à língua inglesa, permitindo que o aluno alcance naturalmente a fluência no idioma por
meio de um sistema de ensino bem estruturado e acompanhado de uma metodologia
comprovadamente eficaz. O Grupo System, que também inclui as escolas de idiomas System, tem
sede em Maceió (AL), filial em São Paulo (SP) e Orlando (US) e conta com mais de 100 colaboradores.
Atualmente, o Systemic está presente em 100 escolas em 18 estados brasileiros, levando educação
bilíngue a mais de 20 mil alunos.
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