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Módulo: Central de Pais e Alunos/Smart

Caminho: Publicações  Manutenção =>

Funcionalidade: objetiva organizarmos publicações em geral. Essas publicações são disponibilizadas na Central de Pais e 
Alunos e também no Aplicativo Smart, tendo como público os pais e os alunos.

Anteriormente: era permitido a exclusão de publicações somente uma a uma

À partir desta nova versão:
 - será possível selecionar mais de uma publicação para excluí-las de forma coletiva na tela;
 - possibilidade de filtrar as publicações por um período específico
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Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Outros => Configurações do Sistema => Matrícula => Financeiro => Inadimplência

Funcionalidade: esta tela bloqueia/permite que ações para alunos inadimplentes sejam feitas no sistema

Anteriormente: esta configuração era feita em outra tela (Outros => Configurações do Sistema => Matrícula => 
Financeiro) e só era possível bloquear o registro de matrícula para alunos inadimplentes

À partir desta nova versão: a configuração para alunos inadimplentes tem sua própria tela, além do acréscimo de algumas 
opções:
- será possível definir a quantidade máxima de duplicatas vencidas que permitirá que o aluno tenha matrícula;
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Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Gestão Acadêmica => Boletins e Fichas de Aproveitamento => Emissões=> Emissão do Boletim Escolar

Funcionalidade: emitir boletim escolar do aluno de acordo com as opções de leiaute configuradas pelo cliente.

Anteriormente: ao incluir o quadro de ocorrência, ele era anexado ao boletim de forma completa

À partir desta nova versão: é possível selecionar quais os tipos de ocorrências serão apresentados no boletim escolar. 
Assim, as ocorrências de controle interno não ficarão visíveis para os responsáveis e alunos.
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Acadêmica => Avaliações => Emissões => Emissão do Calendário de Avaliações

Funcionalidade: emitir o calendário de avaliações filtrando por ano letivo, uma etapa específica e por Série/Turmas/Empresa

Anteriormente: só era possível emitir a quantidade de dias letivos e as observações

À partir desta nova versão: também é possível emitir o conteúdo das avaliações que serão expostas no relatório.
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Financeira => Lançamentos e Transferência => Emissões => Emissão de Lançamentos Financeiros 
(Formato Sintético)

Funcionalidade: emitir o calendário de avaliações filtrando por ano letivo, uma etapa específica e por Série/Turmas/Empresa

Anteriormente: só era possível emitir a quantidade de dias letivos e as observações

À partir desta nova versão: 

- é possível ocultar os campos Conciliado e Depositado na aba anterior ao período no relatório de lançamentos financeiros no 
formato sintético (Imagem 1);
- é possível visualizar total atualno campo Recebíveis no relatório de lançamentos financeiros no formato sintético (Imagem 2);
- é possível visualizar separadamente o total de saídas e entradas em espécie no relatório de lançamentos financeiros no 
formato sintético (Imagem 3).

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Financeira => Cobrança => Contatos de Cobrança

Funcionalidade: ter o controle dos contatos feitos para a cobrança de inadimplentes, com a disponibilidade de filtros para a 
pesquisa

Anteriormente: era possível filtrar somente por Série/Turma/Responsável/Aluno e por Vencimento/Último contato

À partir desta nova versão: é possível filtrar também por empresa para facilitar a gestão das inadimplências dos alunos de 
uma empresa específica
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Acadêmica => Matrículas => Emissões => Emissão de Ata de Registro de Matrícula

Funcionalidade: emitir ata de alunos matriculados, contendo seus dados básicos e permitindo adicionar/ocultar alguns dados e 
campos para assinaturas.

Anteriormente: sempre ocorria de obrigatoriamente emitir o resultado do aluno na ata.

À partir desta nova versão: é possível ocultar o resultado do aluno

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


11

escolarmanager.com.brescolarmanager.com.br

Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Financeira => Duplicatas => Observações para Recibo de Finalidade de Duplicata

Funcionalidade: adicionar uma observação diferente para cada finalidade de duplicatas.

Anteriormente: era permitida apenas uma observação para todos os recibos

À partir desta nova versão: se tornou possível configurar a observação do recibo por finalidade, onde a mesma deve 
apresentar no máximo 100 caracteres.
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Escolar Manager
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Como já foi dito na edição anterior, o Escolar Manager na gura do seu 
Diretor Comercial Cláudio Teixeira, visitou os clientes que zeram e 
têm feito 10 anos de parceria conosco, para entregar uma singela 
homenagem. 

No decorrer do ano, homenagearemos os demais  clientes 
aniversariantes.
E que essa nossa parceria seja cada vez mais duradoura e de sucesso.
Vocês fazem parte da nossa história!

Centro Educacional Mabel
Desde:14 de abril de 2009

CEABA
Desde:15 de dezembro de 2009

Nos próximos meses teremos mais homenageados. Acompanhem 
mensalmente em nossa revista eletrônica  - Escolar Manager News.
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Nossa História 
Depoimentos

Foram colhidos alguns depoimentos de nossos clientes que 
completaram 10 anos de parceria com o Escolar Manager. Onde cada 
um expressou seu contentamento por estar conosco ao longo desses 
anos.

Parceria de sucesso. Escolar Manager suprindo com excelência todas as 
necessidades na gestão da instituição. Felizes com a parceria. Muito obrigado. 
Quando a parceria é duradoura, signica que é produtiva.

Sra. Mabel Souza- Centro Educacional Mabel

Somos parceiros do Escolar Manager, estamos muito satisfeitos com o 
desempenho do programa escolar, sempre deixando claro que quando houver 
sugestões para sempre melhorar o desempenho, estão a disposição. Hoje se 
fosse para escolher uma nota de 0 a 10. seria 9.5 . 

Sr. Nerildo Tavares - Colégio Atlanta

São 10 anos de um relacionamento de muito prossionalismo, respeito e 
conança. Estamos satisfeitos com os serviços prestados pelo Escolar Manager.

Sr. José Neto Vieira - Escola Casa das Letras
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