
escolarmanager.com.br

Escolar Manager
News

ANO III- Nº 21
Agosto/2020

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


escolarmanager.com.br

Produtos............................................................................................                            03                                                             
Melhorias...........................................................................................                       04
Notícias Escolar Manager.................................................................                14

Índice

escolarmanager.com.br

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


3
escolarmanager.com.br

Conheça nossos 
produtos

escolarmanager.com.br

https://tinyurl.com/vgpjn5v

https://tinyurl.com/sjzft54

https://tinyurl.com/yd4xntn7
http://escolarmanager.com.br
http://escolarmanager.com.br
http://escolarmanager.com.br
http://escolarmanager.com.br
https://tinyurl.com/vgpjn5v
https://tinyurl.com/vgpjn5v


escolarmanager.com.brescolarmanager.com.br

4

Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Publicações => Acadêmico =>  Publicação de Boletim

Funcionalidade: possibilita a publicação de boletim escolar dos alunos

Anteriormente: a tela de publicação de boletim consistia apenas em algumas opções de leiaute de Avaliações e de Documentos 
Pendentes. 

A partir desta nova versão: a tela possui a maioria das opções de leiaute como Emissão do Boletim Escolar, incluindo as opções 
Gerais, Avaliações, Opções de Página, Quadro de Ocorrências e Documentos Pendentes. Assim, o responsável poderá ter mais 
informações do aluno pelo aplicativo e sem precisar sair de casa.
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Acadêmica => Ficha Avaliativa/Descritiva => Emissões => Emissão do questionário da Ficha Avaliativa

Funcionalidade: possibilita a emissão do Questionário da Ficha Avaliativa dos alunos

Anteriormente: o relatório trazia na emissão, todos os alunos do ano letivo.

A partir desta nova versão: permite ocultar do relatório, os alunos que possuem a matrícula cancelada. Assim, economizará 
papel e reduzirá os gastos.
 

Melhorias 
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Acadêmica => Assinatura Eletrônica => Manutenção de Assinatura Eletrônica
Gestão Acadêmica  =>Assinatura Eletrônica => Configuração da Assinatura Eletrônica

Funcionalidade: novo no sistema - permite configurar e acrescentar a assinatura eletrônica no processo de Emissão de 
Documentos à partir de uma integração com a ClickSign.

Anteriormente: era necessário enviar o documento desejado, onde o responsável tinha que imprimir e assinar o documento e 
depois reenviar para a instituição através do e-mail ou entregando presencialmente.
 
A partir desta nova versão: torna possível assinar online um documento, com validade jurídica, sem a necessidade de 
certificado digital e de forma simples e segura. É semelhante à assinatura no papel, porém feita em meio eletrônico. 

*Para atender a esta funcionalidade do sistema, é preciso uma integração com a plataforma disponibilizada pela empresa 
ClickSign. O cliente deve ter uma conta cadastrada no site da empresa e gerar um token de acesso, com ele será possível enviar o 
documento para assinar eletronicamente.

Premissas e Restrições:
- o cliente deve ter uma conta ativa no ClickSign, podendo ter uma ou mais por escola;
- o operador deve ter permissão de acesso a Emissão de Relatórios Parametrizados;
- a funcionalidade criada não funcionará: caso a conta na ClickSign esteja desativada; não haja conexão com a internet; não haja 
e-mails cadastrados para os responsáveis e/ou funcionários assinantes do documento ou não tenha um documento selecionado 
para assinatura;
- a funcionalidade somente permitirá o envio de 1 (um) documento para assinatura por vez

Para maiores informações entre em contato conosco: (62) 3287 5508
ClickSign -   (contato comercial)h�ps://www.clicksign.com/contato

 

Melhorias 
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Acadêmica => Histórico e Certificado => Histórico Escolar => Entrada de Notas

Funcionalidade: permite lançar as notas de escolas anteriores no histórico do aluno

Anteriormente: só era permitido lançar resultados referentes a Aprovado, Reprovado, Progressão Parcial, Classificação, 
Reclassificação e Promovido
 
A partir desta nova versão: também é possível lançar resultado Progressão Continuada para os estabelecimentos que adotam a 
progressão regular por série dividida em períodos por ciclo (3 anos)

 
 

Melhorias 
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Financeira => Caixa => Vendas de Produtos via boleto 

Funcionalidade: vender produtos/serviços via boleto

Anteriormente: só era possível emitir o boleto associando-o ao responsável financeiro do aluno
 
A partir desta nova versão: permite emitir o boleto
- associando-o a outro responsável que conste na ficha do aluno;
- associando-o a matrícula do aluno;
- associando-o ao próprio aluno

Melhorias 
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Financeira => Duplicatas => Emissão de Duplicatas 

Funcionalidade: permite emitir relatório de duplicatas geradas no sistema. A tela contempla vários filtros de emissão e opções de 
leiaute para a montagem de informações do relatório.

Anteriormente: não era possível exibir Juros e Multas do Acréscimo da Duplicata,apenas do valor real.
 
A partir desta nova versão: é possível exibir no relatório o valor dos juros e multas do acréscimo da duplicata

 
 

Melhorias 
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Financeira => Duplicatas => Resumo Financeiro do Aluno 

Funcionalidade: permite visualizar o financeiro do aluno, obtendo informações de duplicatas, produtos e serviços, outros 
lançamentos, entrada e saída, cheques, troca de cheques, cartão, observações financeiras e até mesmo os contatos de 
cobranças realizados com o aluno/responsáveis

Anteriormente: na aba Cheques, era possível visualizar os cheques e os históricos 

A partir desta nova versão: além do acesso aos cheques e histórico dos cheques do aluno, também é possível visualizar:
- ícones para indicar a situação atualizada do cheque;
- legenda para facilitar a visualização e entendimento dos ícones de situação;
- o resumo de cheques do aluno, exibindo totalizadores
 
 

Melhorias 
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Outros => Geração de arquivo do Censo Escolar 

Funcionalidade: permite gerar um arquivo do tipo .txt contendo as informações referentes ao Censo Escolar, onde deverá ser 
inserido no sistema Educacenso.

Anteriormente: era necessário preencher as informações do Censo Escolar, tanto na 1ª etapa como na 2ª, no próprio site do 
Educacenso, demandando assim muito tempo.

A partir desta nova versão: é possível migrar as informações do banco de dados da instituição para o sistema do Educacenso a 
partir de um arquivo .txt que é gerado no próprio sistema do Escolar Manager.
Porém, para o uso desta funcionalidade, os campos de preenchimento do Censo Escolar devem estar preenchidos dentro do 
sistema.
*Telas dentro do sistema que possuem campos de preenchimento do Censo Escolar: Ficha do Aluno, Cadastro de Empresas e 
Cadastro de Professor

Informativo - Censo Escolar

A coleta de dados das escolas tem caráter declaratório e é dividida em duas etapas. A primeira, consiste no preenchimento da 
Matrícula Inicial quando ocorre a coleta de informações sobre os estabelecimentos de ensino, gestores, turmas, alunos e 
profissionais escolares em sala de aula. A Segunda, ocorre com o preenchimento de informações sobre a Situação do Aluno, e 
considera os dados sobre o movimento e rendimento escolar dos alunos ao final do ano letivo.

Como é do conhecimento de todos, o período de coleta de dados (primeira etapa) ocorreu entre os dias 27/08/2020 e 21/08/2020. 
Já a segunda etapa, acontecerá entre os dias 22/02/2021 e 07/04/2021.

Para isso o Escolar Manager está desenvolvendo e preparando o sistema para que atenda aos pré-requesitos necessários para a 
migração de dados para os Sistema Educacenso na 2.ª etapa em 2021.
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Nutre => Cadastro básicos => Alimentos 

Funcionalidade: permite cadastrar um novo alimento para a sua venda na cantina

Anteriormente: só era possível associar os ingredientes ao alimento 

A partir desta nova versão: além dos ingredientes, pode-se associar a um ou mais produtos também
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Notícias 
Escolar Manager
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 E neste mês homenageamos os pais do Escolar Manager.
 Mesmo em meio a essa pandemia não poderíamos deixar de lembrar desta data 
tão importante.

 Ser pai é ter nas mãos a missão mais nobre do mundo. É ser amigo, companheiro, 
é ser herói.
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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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