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Módulo: Desktop

Caminho: Gestão Financeira=> Caixa  => Consulta Movimentações em Dinheiro

Funcionalidade: a consulta de movimentação em dinheiro permite vericar os valores movimentados em um determinado 
período.

Anteriormente: a consulta disponibilizava o ltro por período e trazia um resultado de todas as empresas.

A partir desta nova versão: foi disponibilizada uma opção para ltrar por empresa e permite exportar os resultados das 
movimentações para o Excel e PDF.
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Módulo: Desktop

Caminho: Gestão Acadêmica => Controle de Apoio  => Manutenção de Turmas de Apoio

Funcionalidade: a manutenção e turmas de apoio permite cadastrar e controlar as turmas para as aulas de apoio.

Anteriormente: não era permitido alterar informações de uma turma já cadastrada.

A partir desta nova versão: foi disponibilizada uma opção editar, onde é possível alterar a turma, a sala, o dia da aula e os 
horários das aulas.
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Módulo: Desktop

Caminho: Gestão Acadêmica => Avaliações  => Emissões => Emissão do Boletim Analítico por Etapa

Funcionalidade: a emissão do boletim analítico por etapa permite emitir as notas das avaliações por etapa.

Anteriormente: possibilitava emitir as notas das avaliações por etapa.

A partir desta nova versão: foi disponibilizada uma opção para exibir as notas como conceito caso tenha sido cadastrado no 
sistema, conforme imagem a seguir.
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Módulo: Desktop

Caminho: Gestão Acadêmica => Avaliações  => Emissões => Emissão do Boletim Analítico por Disciplina

Funcionalidade: a emissão do boletim analítico por disciplina permite emitir as notas das avaliações por disciplinas.

Anteriormente: possibilitava emitir as notas das avaliações por disciplinas.

A partir desta nova versão: foi disponibilizada uma opção para exibir as notas como conceito caso tenha sido cadastrado no 
sistema, conforme imagem abaixo.
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Melhorias 

Módulo: Desktop

Caminho: Gestão Acadêmica => Boletins e Fichas de Aproveitamento  => Tabela conceito

Funcionalidade: a tabela de conceito permite cadastrar conceitos de acordo com as notas.

Anteriormente: possibilitava cadastrar faixas de conceitos por notas.

A partir desta nova versão: permite congurar tabela e conceito, considerando percentual da nota.
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Melhorias 

Módulo: Desktop

Caminho: Gestão Acadêmica => Controle de Tarefas  => Cadastro de Situação de Tarefas

Funcionalidade: permite cadastrar situações de tarefas.

Anteriormente: a tela não existia no sistema.

A partir desta nova versão: é possível cadastrar novas situações para as tarefas.
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Melhorias 

Módulo: Desktop

Caminho: Gestão Acadêmica => Boletins e cha de aproveitamento  => Emissões => Emissão do Boletim Escolar

Funcionalidade: emissão do boletim escolar dos alunos.

Anteriormente: o sistema já possuía essa opção, entretanto quando marcavam as opções, aplicava o comportamento em 
todas as notas impressas no boletim utilizando como referência a média da conguração do boletim.

A partir desta nova versão: possibilita emitir o boletim com as notas das avaliações em vermelho e/ou com asterisco quando 
as notas forem inferir a determinada porcentagem do valor da avaliação.
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Melhorias 

Módulo: Desktop

Caminho: Gestão Acadêmica => Matrículas  => Remanejamento de Alunos 

Funcionalidade: remanejamento de alunos entre série e turma de forma individual e coletiva

Anteriormente: o sistema permitia selecionar mais de um aluno com o auxílio do mouse e de comandos do teclado.

A partir desta nova versão: foi disponibilizado uma checkbox para selecionar os alunos quando for feito remanejamento 
coletivo.
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A cada 45 minutos, um brasileiro tira a própria vida. No mundo, acontece um suicídio a 
cada 40 segundos: um milhão de vidas que poderiam ser salvas com a abordagem e 
acolhimento adequados ainda nos primeiros sinais de alerta. A estimativa da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) é de que pelo menos nove em cada dez mortes por suicídio 
podem ser evitadas com educação e campanhas de prevenção.
Compreendendo a necessidade de mudar esse cenário, nasce a proposta do mês de 
conscientização sobre a prevenção do suicídio, o Setembro Amarelo. Reconhecendo a 
importância de participar do esforço para promover a vida e a saúde de forma global. Essa 
ação é parte do nosso trabalho incessante para promover a Saúde Mental, com a certeza 
de que é possível prevenir o suicídio e de que o conhecimento é o recurso mais 
fundamental para essa luta.
Nós do Escolar Manager também apoiamos essa causa. E para isso foi promovida uma 
ação no último dia 17 de setembro de 2021, onde tivemos a participação de todos os 
colaboradores.
Setembro Amarelo: toda vida importa!
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Notícias 
Escolar Manager

 Foi produzido um vídeo divulgando o novo produto Portal de Matrícula e 
Rematrícula. Com ele, possibilitamos que o responsável realize a matrícula online 
do seu dependente.
  Acesse nosso canal do You Tube e conra.
 Não que fora dessa novidade!
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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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