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Módulo: Central de Pais e Alunos/Smart

Caminho: Publicações  Manutenção =>

Funcionalidade: organiza publicações em geral que 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 seja matriculado ou não;
- possibilidade de escolher quais as finalidades que serão consideradas para tal restrição.
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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 apresentadas 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.

Melhorias 
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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 atual no 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.

Melhorias 
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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 a obrigatoriedade de emitir o resultado do aluno na ata.

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

Melhorias 
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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.

Melhorias 
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Acadêmica => Boletins e Ficha de Aproveitamento => Emissões => Emissão Atas de Resultados Finais

Funcionalidade: essa tela tem a funcionalidade de emitir a ata de resultados finais dos alunos, com as notas de todas as 
disciplinas e o resultado final do aluno no ano selecionado.

Anteriormente: era possível emitir somente no formato PDF.

À partir desta nova versão: será possível exportar o relatório para o Excel.

Melhorias 
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Simulado => Emissões => Emissão do Cartão Resposta Scanner 

Funcionalidade: essa tela tem a funcionalidade de emitir o cartão resposta de simulados, que será entregue para os alunos 
preencherem.

Anteriormente: era possível emitir o cartão resposta somente por série, série/turma ou aluno.

À partir desta nova versão: é possível emitir o cartão resposta também por empresa.

Melhorias 
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Acadêmica => Controle de Atendimentos => Emissão de Atendimentos

Funcionalidade: essa tela tem a funcionalidade de emitir um relatório dos atendimentos cadastrados na tela do controle de 
atendimento.

Anteriormente: só era possível filtrar por tipo de pessoa e nome da pessoal.

À partir desta nova versão: também será possível filtrar por operador.
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Melhorias 

Módulo: Curso (Web) 

Caminho: Acadêmico => Aluno e matrícula => Emissões => Históricos => Emissão de Histórico Escolar

Funcionalidade: esta tela tem a funcionalidade de emitir o histórico escolar dos alunos.

Anteriormente: era possível emitir o histórico usando o filtro individual ou coletivo.

À partir desta nova versão: será possível filtrar também por lista de alunos.
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No mês de março de 2020, foi oferecido um café da manhã especial às colaboradoras 
do Escolar Manager pelo dia Internacional da Mulher.
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 No dia 02 de abril, o Escolar Manager completou 13 anos de existência. 
Infelizmente não pudemos nos reunir para comemorar com aquele café da manhã 
especial oferecido pela empresa, como é de praxe, mas cada um no seu «canto», 
pode lembrar a história de nossa empresa e homenageá- la à sua maneira.
 Ao longo desses anos, esses jovens empreendedores enfrentaram muitos 
desafios e obstáculos, mas sempre com garra, confiança,  seriedade e muita força de 
vontade. 
 O Escolar Manager hoje é uma empresa consolidada no mercado. Sempre 
visando a excelência no atendimento aos seus clientes, sendo este o maior foco, além 
de inovação nos serviços e processos, prestando uma consultoria eficaz, auxiliando-
os em suas tomadas de decisões. 
 Estamos localizados em Goiânia e temos uma filial em Brasília-DF(ambas com 
estruturas próprias) e atendemos clientes em todo território nacional.
 Esperamos que os «bons tempos» voltem e possamos enfim comemorar mais 
um ano dessa trajetória de sucesso!

Notícias 
Escolar Manager
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 E em tempos de pandemia estivemos trabalhando a todo vapor, para sempre 
entregar um serviço de excelência aos nossos clientes, como somos habituados a 
fazê-lo, mas sem contudo deixarmos de nos proteger. 
 Estamos atentos à todos os decretos, respeitando sempre as determinações e 
as dicas da Organização Mundial de Saúde.
 Com o lema «Conte conosco mesmo nestes tempos difíceis!» oferecemos 
nossas soluções para ajudar nossos parceiros a enfrentar este período de mudanças 
e readaptações: Central de Pais e Alunos, Escolar Manager Smart (aplicativo) e 
Escolar Manager Cloud (hospedagem do Escolar Manager em nuvens).

Notícias 
Escolar Manager
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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
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