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Módulo: Curso (Web)

Caminho: Acadêmico => Aluno e matrícula => Emissões => Alunos => Ficha de Aluno

Funcionalidade: A tela de emissão da cha do aluno, permite emitir a cha dos alunos, com algumas informações básicas, que 
são elas: matrícula, nome do aluno, foto do aluno, data de nascimento, sexo, naturalidade, e-mail, celular, endereço, cidade, CEP, 
CPF, RG, certidão de nascimento, título de eleitor, prossão e responsáveis do aluno.

Anteriormente: o módulo não tinha esta funcionalidade

A partir desta nova versão: é possível emitir a cha dos alunos, de forma individual ou coletiva para arquivar na pasta dos 
alunos.
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O ano de 2021 começou com mais homenagens aos nossos clientes que zeram 10 anos 
de parceria conosco. Alguns foram enviados pelos Correios e outros entregues 
pessoalmente por nosso Diretor Comercial Cláudio Teixeira.

Escola Aquarela
Desde: 16 de agosto de 2010

Escola Balão Mágico
Desde: 24 de setembro 2010

Escola Monsenhor
Desde: 07 de outubro de 2010

Escola Espaço da Harmonia
Desde: 28 de outubro de 2010

Notícias 
Escolar Manager

Escola Luz do Saber
Desde: 17 de novembro de 2010
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 Recebemos as ilustres visitas dos nossos clientes (na sequência): Interschool,  Escola 
Sementinha do Saber, Colégio Vitória e Colégio Arena para reuniões de reciclagem. 
 Foi uma honra para nós, recebê- los em nossa empresa. 
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 Nossos colaboradores estiveram em Brasília-DF em nossos clientes da Rede 
Objetivo para reuniões, treinamentos e acompanhamentos em geral.
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Treinamento para professores
Unidade Guará 

Treinamento para diretores e coordenadores
Unidade Gama

Treinamento secretárias
Unidade Ceilândia Sul

Treinamento para professores
Unidade Guará

Treinamento e acompanhamento
Unidade QI21

Treinamento para diretores e coordenadores
Unidade Gama
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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

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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