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Melhorias 
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Agora é possível emi�r o nome do professor na sessão de respostas dele da ficha avalia�va.

Ÿ  Emissão de Ficha Avalia�va
Gestão Acadêmica - Ficha Avalia�va/ Descri�va - Emissões da Ficha Avaliação

Agora é possível publicar templates na publicação de aviso de cobrança

Ÿ  Publicação de Aviso de Cobrança
Publicações- Financeiro- Publicação de Aviso de Cobrança
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Agora é possível que os responsáveis sejam no�ficados apenas uma vez por tarefa agendada.

Ÿ No�ficação de Tarefas Agendadas
Smart App- No�ficação de Tarefas Agendadas 
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Agora é possível lançar observações na baixa de boletos bancários manual

Ÿ  Baixa de Boletos Bancários Manual
Financeiro- Duplicatas- Baixa de Boletos- Manual 
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Notícias 
Escolar Manager

No dia 02 de abril o Escolar Manager completou 12 
anos. Foi preparado um café da manhã especial, 
que contou com a presença dos diretores e 
colaboradores para a comemoração.
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Você sabia?
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No próximo mês estaremos expondo nossa suite 
de produtos na Bett Brasil Educar- que é a maior 
feira de Educação e Tecnologia da América Latina?

Neste ano a feira será na Transamérica Expo São 
Paulo situada na Av. Dr. Mário Vilas Boas 
Rodrigues, 387 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 
04757-020- Stand  C-70. 
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Notícias 
educacionais

https://tinyurl.com/y3cazcvr

Canon lança material para 
diagnosticar  daltonismo de 

forma lúdica

https://tinyurl.com/y5d9pkds

Estudantes criam robô de papelão 
que mantém escola limpa, em João 
Pessoa. Projeto foi desenvolvido em 
escola municipal durante as aulas de 

robótica.

https://tinyurl.com/y367yglr

Professora de SP ca entre os dez
 nalistas de prêmio mundial 

de educação

https://tinyurl.com/y2yc2gtj

A multidisciplinaridade 
no ensino híbrido
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Suporte técnico (GO)            (62) 3287-5508- Ramal 01

Suporte técnico (demais localidades) 0800-6005508        
         
        suporte@escolarmanager.com.br

Conheça-nos melhor

Vídeo Institucional

https://tinyurl.com/y77hx3kt

/escolarmanager 

Fale conosco

Administrativo/ Financeiro          (62) 3287-5508- Ramal 03
       
        nanceiro@escolarmanager.com.br

Comercial          (62) 3287-5508- Ramal 02  
       
   
        comercial@escolarmanager.com.br

Redes sociais
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