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Melhorias 
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P Agora é possível emitir o comprovante da baixa do boleto bancário manual 

P Baixar Boletos Bancários - Manual

P Gestão Financeira - Duplicatas - Baixar Boletos Bancários - Manual
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P Agora é possível ocultar o horário do histórico de ocorrência na emissão do modelo 
formal.

P Emissão de Ocorrências

P Gestão Acadêmica - Ocorrências - Emissão de Ocorrências dos Alunos
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Agora é possível visualizar os valores parcelados quando o recebimento for em cartão ou 
cheque pré-datados no planejamento nanceiro, para que seja apresentado o valor previsto 
em cada mês.

P Planejamento Financeiro

P Gestão Financeira - Planejamento Financeiro

http://escolarmanager.com.br
http://escolarmanager.com.br
http://escolarmanager.com.br
http://escolarmanager.com.br


7

Agora é possível ltrar todas as turmas para emitir faltas por faixa de horário sem quebrar 
página para economizar material e agilizar a emissão do documento.

P Emissão de Faltas por Faixa de Horário

P Gestão Acadêmica - Diário de Classe Conteúdo Ministrado - Emissões - Emissão de Faltas 
por Faixa de Horário
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Agora é possível visualizar a pasta em que a publicação foi feita.

P Manutenção de Publicações

P Publicações - Manutenção de Publicações
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Agora é possível ocultar a coluna consequência da ocorrência.

P Emissão de Ocorrências

P Gestão Acadêmica - Ocorrências - Emissão de Ocorrências dos Alunos
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Agora é possível exibir os documentos pendentes no boletim, com a nalidade de lembrar o 
aluno/responsável de providenciar a regularização.

P Emissão de Boletim Escolar

P Gestão Acadêmica - Boletins e Ficha de Aproveitamento -  Emissões - Emissão do Boletim 
Escolar
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Agora é possível emitir a liação do aluno, para facilitar a identicação dos seus responsáveis.

P Emissão de Boletim Escolar

P Gestão Acadêmica - Boletins e Ficha de Aproveitamento - Emissões - Emissão do Boletim 
Escolar
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Agora é possível visualizar a data de nascimento do aluno nas informações rápidas da cha.

P Ficha do Aluno

P Gestão Acadêmica - Alunos - Ficha do Aluno
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Notícias 
Escolar Manager

Desde o início do mês de novembro estamos com nosso novo site no 
ar. 

Ÿ -Com nova tecnologia
Ÿ -Layout mais moderno
Ÿ -Ainda mais intuitivo, dinâmico e prático

13

escolarmanager.com.brescolarmanager.com.br

13

http://escolarmanager.com.br
http://escolarmanager.com.br
http://escolarmanager.com.br
http://escolarmanager.com.br


escolarmanager.com.brescolarmanager.com.br

O Escolar Manager foi um dos patrocinadores da 1ª Corrida «Orgulho 
de Viver, Sim!» dos nossos parceiros do Colégio Simbios.
Esse evento ocorreu dia 23 de novembro às 16h45 em frente ao Órion 
Complex - Avenida Portugal - Goiânia - GO.
Tivemos 3 representantes nessa maratona: Felipe Augusto, Luis Paulo 
e João Paulo.
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E este mês foi a vez de nos engajarmos na campanha Novembro Azul, 
que é um movimento mundial que acontece durante o mês de 
novembro para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de próstata. Há vários mitos, muita desinformação 
e ainda algum preconceito a respeito do assunto. 
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Você sabia?
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ü Desde o mês de outubro, o Escolar Manager conta com o 
Departamento de Sucesso do Cliente Smart, que é um canal de pós 
- venda, onde nossos clientes (que possuem o Escolar Manager 
Smart) recebem uma consultoria. 

Tem ainda o intuito de estreitar o relacionamento com nossos clientes, 
absorvendo as diculdades, promovendo o melhor uso do aplicativo, 
tornando assim um diferencial para suas escolas.
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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        GO    (62) 3287-5508- Ramal 02 
       DF     (61) 3877-0960
          comercial@escolarmanager.com.br
          comercial-df@escolarmanager.com.br

 Redes sociais
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