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Em muitos países a preocupação com a segurança dos filhos nas escolas é uma constante na vida dos pais. Os 
eventos que podem colocar em risco a integridade de crianças e adolescentes no ambiente escolar são muitos, 
mas os mais temidos são os assaltos, sequestros e atentados. Isso sem contar que muitos adolescentes gostam 
de se ausentar da escola, sem o devido conhecimento dos pais.

Nos úl mos anos, diversas soluções foram implementadas para garan r a segurança de estudantes e docentes, 
mas as recentes inovações na área de tecnologia tem sido as mais bem-sucedidas, como os sistemas de acesso 
com biometria. Elas evitam a entrada de desconhecidos dentro dos prédios da escola, contribuindo para a 
segurança dos alunos e informam os pais sobre a presença dos filhos no recinto escolar.

No Brasil muitas empresas desenvolvem sistemas de acesso por biometria, porém uma em especial fez uma 
adequação de seu sistema de acesso para atender as ins tuições de ensino interessadas em melhorar a 
segurança e poupar os monitores que possuem a enorme responsabilidade de conhecer além dos pais, muitas 
vezes até seus veículos.

A empresa Falex CNI, de Curi ba, possui o sistema Go Home.

O sistema Go Home permite que pais ou responsáveis anunciem sua chegada através de cartões RFID Prox, 
biometria ou tag veiculares quando na área escolar de captação. O sistema anuncia em salas de aula de forma 
personalizada além de exibir em telas estrategicamente posicionadas no interior da escola através de chamada 
visual e sonora. É opcional ainda o envio de confirmação da chamada através de SMS. Lista de controle são 
disponibilizadas em tablets para monitores acompanharem o fluxo de saída dos alunos.

Recursos de controle extra tais como liberações especiais, bloqueio de responsáveis não autorizados e saídas 
antecipadas também são ferramentas de segurança disponíveis.

Se for desejo da ins tuição, poderá a qualquer momento instalar catracas para que o ciclo de saída se complete. 
A escola passa a possuir o registro data/hora/local da chamado do pai ou responsável e a data/hora/local de saída
do aluno da escola, através do controle de acesso. Ainda é possível bloquear a saída do aluno pelas catracas caso 
não iden fique a chamada do pai ou responsável pelo sistema Go Home.

O sistema da Falex CNI opera com servidores locais, sem dependência de conexão externa. O desenvolvimento de
apps para celulares foi descartado após a preocupação de pais com possíveis roubos de aparelhos e a falta do 
mesmo em várias ocasiões. Para tanto, o pai que deseja segurança máxima, u liza-se de sua própria digital para 
anunciar a chamada de seu filho(a).

Conheça abaixo os principais diferenciais do sistema Go Home:

Preocupado com a segurança em sua escola?






