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Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Gestão Acadêmica => Ficha Avaliativa Descritiva =>  Emissões => Emissão de Questionário da Ficha Avaliativa

Funcionalidade: emitir o Questionário da Ficha Avaliativa (eventualmente avalia os aspectos emocionais, sociais, cognitivos e 
físicos do aluno)

Anteriormente: só era possível identificar os alunos pelo nome, turma, matrícula e série em cada ficha.

A partir desta nova versão: permite emitir a foto do aluno junto a cada ficha avaliativa. Assim pode facilitar a identificação dos 
alunos.
 

Melhorias 

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


5escolarmanager.com.brescolarmanager.com.br

Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Acadêmica => Histórico e Certificado => Emissões => Emissão do Histórico Escolar

Funcionalidade: emitir o Histórico Escolar dos Alunos

Anteriormente: só era possível emitir através dos filtros: Série, Série/Turma  e Aluno

A partir desta nova versão: pode-se filtrar a emissão também por Nenhum ou por Lista de Alunos
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Outros => Configuração do Sistema => Acadêmico => Geral

Funcionalidade: possibilita a manutenção da Emissão de Certificados e Remanejamento

Anteriormente: 
Ÿ a tela «Geral» não existia;
Ÿ existia a tela «Remanejamento» dentro de «Acadêmico»;
Ÿ não era possível editar a quantidade de registros de certificados por página

A partir desta nova versão:

Ÿ  a tela Remanejamento deixou de existir;
Ÿ  a tela Geral foi criada e apresenta as opções de alteração do limite de quantidade de registro de certificados por página e a 

permissão de remanejamentos mais de uma vez no mês
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Acadêmica => Histórico e Certificado => Emissões => Emissão do Histórico Escolar

Funcionalidade: possibilita a emissão do Histórico Escolar dos alunos

Anteriormente: 
Ÿ não era possível emitir o CPF do aluno no Histórico Escolar;
Ÿ não era possível escrever uma observação adicional na própria tela de emissão do histórico

A partir desta nova versão: 

Ÿ permite apresentar o CPF do aluno;
Ÿ permite incluir observações adicionais automáticas ao final das observações cadastradas 

Melhorias 
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Módulo: Curso (Web) 

Caminho: Acadêmico => Aluno e Matrícula => Emissões => Estágio => Fichas => Encaminhamento

Funcionalidade: possibilita a emissão da Ficha de Encaminhamento dos estagiários

Anteriormente: não permitia emitir números de telefones dos alunos neste relatório

A partir desta nova versão: permite apresentar o número do celular do aluno e outros telefones que estejam cadastrados em sua 
ficha
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Módulo: Curso (Web) 

Caminho: Outros => Cadastro => Cadastro de Operadores

Funcionalidade: possibilita o cadastro de um novo operador e a manutenção de permissões do mesmo dentro do sistema.

Anteriormente: somente era possível solicitar novas licenças de uso pelo operador «Administrador» do sistema.

A partir desta nova versão: permite autorizar que outro operador também tenha acesso a tela de licença de uso.
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Dia 13 de julho é comemorado o dia mundial do rock. A data foi escolhida em 
homenagem ao Live Aid, megaevento que aconteceu nesse dia em 1985. A celebração 
é uma referência a um desejo expressado por Phil Collins, participante do evento, que 
gostaria que aquele fosse considerado o "dia mundial do rock". O evento também ficou 
conhecido por contar com grandes artistas do gênero, como Queen, Mick Jagger, Keith 
Richards, Ronnie Wood, Elton John, Paul McCartney, David Bowie, U2 entre outros.

E aqui no Escolar Manager alguns de nossos colaboradores vieram trabalhar à caráter 
para comemorar este dia.
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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

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

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