
escolarmanager.com.br

Escolar Manager
News

ANO III- Nº 24
Dezembro/2020

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


escolarmanager.com.br

Produtos............................................................................................                            03                                                             
Melhorias mais relevantes de 2020 ..................................................                       04
Top Notícias Escolar Manager..........................................................                12

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://www.instagram.com/escolarmanager/
http://escolarmanager.com.br
http://escolarmanager.com.br
http://escolarmanager.com.br
http://escolarmanager.com.br
https://tinyurl.com/yd4xntn7
https://tinyurl.com/yd4xntn7


escolarmanager.com.brescolarmanager.com.br

4

Janeiro

Publicação de Boletim

Publicar boletim apenas para os alunos adimplentes no ano letivo e a possibilidade de escolha do documento que 
determina o não recebimento da publicação para o aluno.

Melhorias mais relevantes de 2020

Baixa de Contas a Pagar

Lançar valores de juros, multa ou descontos na baixa de conta à pagar para identicar posteriormente quanto foi pago 
em juros e multas.
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Melhorias mais relevantes de 2020

Fevereiro

Emissão do Boletim Escolar

Selecionar quais os tipos de ocorrências serão apresentados no boletim escolar. Assim, as ocorrências de controle 
interno não carão visíveis para os responsáveis e alunos.

Março/Abril/Maio

Emissão de Resultados Finais

É possível emitir a quantidade de aulas por disciplina; - permite agrupar por série e turma
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Melhorias mais relevantes de 2020

Junho

Emissão de Declaração de Pagamento

Emitir a declaração com o valor da duplicata sendo valor da nota scal gerada.

Julho

Emissão de Histórico Escolar

Apresentar o CPF do aluno;  permite incluir observações adicionais automáticas ao nal das observações cadastradas
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Melhorias mais relevantes de 2020

Agosto

Assinatura Eletrônica

Torna possível assinar online um documento, com validade jurídica, sem a necessidade de certicado digital e de 
forma simples e segura. É semelhante à assinatura no papel, porém feita em meio eletrônico. 

Geração de Arquivo do Censo Escolar

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. 
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Melhorias mais relevantes de 2020

Setembro

Manutenção de Assinatura

Não será mais necessária a integração com a ClickSign, pois essa funcionalidade (Smart Sign) é encontrada dentro do 
sistema Escolar Manager.

Conguração de Envio de E-mail (módulo Smart)

O sistema possibilita o envio de publicações tanto acadêmicas, quanto nanceiras, por exemplo: publicação de 
boletos bancários aos alunos/responsáveis para pagamento (neste caso, é enviado um link ao e-mail com 
redirecionamento para o PDF do boleto).
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Melhorias mais relevantes de 2020

Outubro

Manutenção de Assinatura

Ao cadastrar nova assinatura, permite ltrar a manutenção por Aluno e especicar os responsáveis assinantantes 
(tanto nanceiro quanto pedagógico).
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Top Notícias  
Escolar Manager

Janeiro

Homenageamos alguns de nossos clientes que zeram 10 anos de parceria conosco.
Foi confeccionada uma placa em comemoração e agradecimento.
O nosso Diretor Comercial  Cláudio Teixeira, em nome da família Escolar Manager 
esteve em nas escolas presenteando os gestores e agradecendo pela conança 
depositada ao longo desses anos.

Colégio Luz da Vida
Desde:14 de abril de 2009

Colégio Delos
Desde:14 de abril de 2009

Escola Rosamarques
Desde: 26 de maio de 2009

Escola Castelinho Mágico
Desde: 15 de junho de 2009
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Top Notícias 2020 
Escolar Manager

Colégio Atlanta
Desde: 17 de agosto de 2009

Escola Evangélica Ana Lú
Desde: 09 de setembro de 2009

Escola Casa das Letras
Desde: 22 de setembro de 2009

Aprender Mais
Desde: 11 de outubro de 2009
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Top Notícias 2020 
Escolar Manager

Escola Professora Nilva
Desde: 29 de outubro de 2009

Trilhando o Futuro

Desde: 30 de outubro de 2009

Colégio Executivo
Desde: 15 de dezembro de 2009

Colégio Absoluto
Desde: 27 de janeiro de 2010
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Top Notícias 2020 
Escolar Manager

Colégio Unus
Desde: 30 de janeiro de 2010

Colégio Meta Brasil
Desde: 19 de novembro de 2009

Fevereiro

E as homenagens continuaram...

Centro Educacional Mabel
Desde: 14 de abril de 2009

Escola CEABA
Desde: 15 de dezembro de 2009
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Top Notícias 2020 
Escolar Manager

Março

 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. 
 Estivemos 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).

 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 pode lembrar a sua 
história e homenageá- la à sua maneira.
 Esperamos que os bons tempos  voltem e possamos enm comemorar mais um “ “
ano dessa trajetória de sucesso!

Abril

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


15escolarmanager.com.brescolarmanager.com.br

15

Top Notícias 2020 
Escolar Manager

Maio

 E mesmo em tempos de pandemia, as homenagens aos nossos clientes não 
puderam parar. Anal são 10 anos de uma parceria de sucesso.
 No nal do mês de maio, o nosso Diretor Comercial Cláudio Teixeira, em nome da 
empresa, esteve em algumas escolas presenteando os gestores e agradecendo pela 
conança depositada ao longo desses anos.

 
 

Colégio Dimensão
Desde:23 de maio de 2010 Escola Estrelinhas do Futuro

Desde:22 de abril de 2010

Escola Cantinho Feliz
Desde: 01 de maio de 2010
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Junho

 A nossa homenagem viajou para agradecer aos clientes do Educandário Divino 
Mestre de Conceição do Coité - BA  pela parceria.

 

 

Top Notícias 2020 
Escolar Manager

Educandário Divino Mestre
Desde:02 de abril de 2010
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Top Notícias 2020 
Escolar Manager

Setembro

 
 Inauguramos nossa nova sede, com maior conforto aos nossos colaboradores e 
clientes, estacionamento amplo, melhor infraestrutura, fácil acesso, além de uma 
melhoria signicativa do espaço físico.
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Top Notícias 2020 
Escolar Manager

Setembro

 
 Em comemoração a nova sede, zemos um vídeo institucional onde mostramos 
além da estrutura, os principais produtos que comercializamos.

      Clique para acessar:
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Top Notícias 2020 
Escolar Manager

Dezembro 

 Foram distribuídas cestas natalinas para os colaboradores do Escolar Manager.
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Escolar Manager

 As homenagens continuaram. Desta vez foram nossos clientes do Berçário 
Sagrada Família e do GNG-Colégio Objetivo.

 Foi feita uma parceria com a Unialfa e para isso a nossa Gerente de Gente e Gestão 
deu o seu depoimento sobre a importância dessa união.
 
         Clique para acessar:
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https://www.facebook.com/EscolarManager/videos/224995449232446
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Top Notícias 2020 
Escolar Manager

 Foi produzido um vídeo explicando o processo de rematrícula usando o nosso 
aplicativo Escolar Manager Smart. Está disponível em nosso canal do You Tube. 
 
                  Clique para acessar:
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 Apesar deste ano ter sido totalmente atípico em que tivemos que nos 
readaptar e nos reinventar, temos muito o que agradecer. 
 
 Que os desaos do próximo ano se transformem em oportunidades de 
crescimento e realizações.

 Em 2021 continue contando conosco!

 A Família Escolar Manager deseja a todos um Feliz Ano Novo!!

https://www.youtube.com/watch?v=deaepWyYnNc


Suporte técnico (GO)         (62) 3287-5508- Ramal 01

Suporte técnico (demais localidades) 0800-6005508        
         
          suporte@escolarmanager.com.br

Conheça-nos melhor

Vídeo Institucional

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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