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Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Gestão Acadêmica=> Avaliações => Lançamento de Observações do Boletim Analítico 

Funcionalidade: A tela de lançamento de observações do boletim analítico permite cadastrar observações para serem 
emitidas ou publicadas por etapa.

Anteriormente: o sistema não tinha esta funcionalidade

A partir desta nova versão: é possível cadastrar observações por etapa para emitir ou publicar no boletim analítico por etapa.
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E as homenagens continuaram. Foi entregue uma singela homenagem para nossos 
clientes que zeram 10 anos de parceria conosco. Algumas o próprio Diretor Comercial  
Cláudio Teixeira as entregou, já  outras foram enviadas pelos Correios. 

Escola Professora Sílvia Bueno
Desde: 05 de fevereiro de 2011

Escola Lápis de Cor
Desde: 16 de fevereiro de 2011

Escola Professora Yolanda
Desde: 16 de fevereiro de 2011

Sociedade Educacional Goyazes
Desde:  30 de agosto de 2010

Notícias 
Escolar Manager
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Centro Educacional Futura
Desde:  08 de agosto de 2010

Colégio Êxito
Desde: 05 de abril de 2011

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


escolarmanager.com.brescolarmanager.com.br

6

 Nossos colaboradores trabalharam em ritmo de Carnaval no Escolar Manager, mas 
sempre com a excelência de sempre para atender aos nossos parceiros.

Notícias 
Escolar Manager

 Recebemos a ilustre visita do nosso cliente do Colégio Absoluto para um 
treinamento em nossa empresa. 
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 Foi produzido um vídeo do nosso produto Escolar Manager Tô Chegando, que é um  
aplicativo que facilita a entrega dos alunos, com maior segurança e comodidade.
 Conheça no canal do You Tube mais esse produto Escolar Manager.

Notícias 
Escolar Manager

 
 No dia 02 de abril, a empresa completou mais um ano de sua fundação. Infelizmente 
mais um ano não houve comemoração, contudo não podemos deixar de relembrar essa 
história de sucesso.  Parabéns Escolar Manager!

Clique para acessar:

http://escolarmanager.com.br
http://escolarmanager.com.br
http://escolarmanager.com.br
http://escolarmanager.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=nSgj7d3q2BM


escolarmanager.com.brescolarmanager.com.br

8

 Foi produzido um vídeo da nossa ferramenta Portal do Professor, que auxilia os 
professores em suas rotinas de trabalho, 
 Conheça no canal do You Tube mais essa ferramenta 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

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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