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Conheça nossos 
produtos
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Melhorias 
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Agora é possível realizar a exclusão coletiva de ocorrências dos alunos

Ÿ  Exclusão de Ocorrências do Aluno

Gestão Acadêmica- Ocorrências- Exclusão de Ocorrências do Aluno
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Agora é possível cadastrar ocorrências no Portal do Professor

Ÿ  Ocorrências do Aluno

Lançamentos- Ocorrências do Aluno

Foram adicionadas novas auditorias, agora para a sessão de publicação

Ÿ  Emissão de Auditoria

Outros- Emissão de Auditoria
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Agora é possível aplicar isenção do requerimento por período letivo. Basta ir no 
cadastro de tipo de requerimento e realizar a configuração.

Ÿ  Cadastro de Tipo de Requerimento

Acadêmico - Requerimento- Cadastro de Tipo de Requerimento

Agora é possível reiniciar a senha de acesso do Portal do Aluno dos responsáveis financeiros.
Basta acessar a tela de reiniciar a senha do portal do aluno e, no tipo de pessoa responsável financeiro,
reiniciar a senha do responsável selecionado. Lembrando que a senha será reiniciada para o CPF
do responsável.

Ÿ  Reiniciar Senha do Portal do Aluno

Portal do Aluno- Reiniciar senha- Reiniciar Senha do Portal do Aluno
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Agora é póssível exportar os resultados no simulado para Excel.

Ÿ  Emissão de Resultado no Simulado

Simulado- Emissões- Emissão de Resultados no Simulado
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Notícias 
Escolar Manager

Entre os dias 14 e 17 de maio o Escolar Manager participou pela 
10ª vez da Bett Brasil Educar, que é a maior feira de educação e 
tecnologia da América Latina. 
Além da feira, ocorreu simultaneamente o congresso com 
diversas palestras que contaram com grandes nomes da 
educação do país com os mais diversos temas do mercado 
educacional.
As grandes marcas, produtos e serviços na área da educação 
estavam lá! E nós apresentamos a nossa suíte de produtos. 
Muitos clientes compareceram no nosso stand para nos 
prestigiar.
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Você sabia?
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O Escolar Manager chegou no DF com sede própria?
Estamos atendendo desde fevereiro deste ano no endereço: 
Rua Copaíba, Lote 01 - Sala 706, Bloco B - DF Plaza Shopping - 
Águas Claras - DF, para melhor atender nossos clientes da 
região e entorno.

         Contato: (61) 99622-5508/ (61) 3877-0960
         comercial-df@escolarmanager.com.br
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Notícias 
educacionais

Conheça o bilionário negro que 
quitou a dívida estudantil de uma 

turma inteira

Jovem brasileira ca em 1º lugar na 
Olimpíada Europeia Feminina de 

Matemática

Estudante de 17 anos obtém no 
mesmo mês os diplomas do ensino 
médio e da graduação em Harvard 

Braxton Moral cursou aulas da 
graduação enquanto ainda estava 

no colégio.

Professora incentiva comunicação entre 
alunos carentes por meio de 

smartphones de papel
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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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