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Módulo: Desktop (Ensino Regular)

Caminho: Gestão Acadêmica=>Histórico e Certicado  => Emissões =>Emissão de Certicados

Funcionalidade: a tela de emissão do certicado, permite emitir os certicados dos alunos formandos ao nal do ano letivo.

Anteriormente: quando era feita a virada do ano letivo no sistema só era possível emitir os certicados do ano anterior 
individualmente.

A partir desta nova versão: foi disponibilizado o ltro ano letivo para emitir os certicados do ano anterior utilizando os ltros 
por série ou série/turma.
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Módulo: Desktop (Ensino Regular)

Caminho: Gestão Financeira => Duplicatas  => Emissões => Emissão de Duplicatas Consolidadas.

Funcionalidade: a emissão de duplicatas consolidadas emite os valores de duplicatas em aberto e baixado de acordo com a 
nalidade selecionada, usado para conferência dos valores recebidos e a receber.

Anteriormente: o sistema permitia emitir utilizando os ltros por empresa, série e série/turma e não emitia o total geral 
mensal.

A partir desta nova versão: é possível emitir um relatório de duplicatas consolidadas usando o ltro por tipo de ensino e foi 
incluído o total geral mensal.
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Módulo: Desktop (Ensino Regular)

Caminho: Outros => Conguração do Sistema

Funcionalidade: os recibos são emitidos ao nal dos recebimentos realizados no sistema.

Anteriormente: o sistema emitia até duas vias.

A partir desta nova versão: é possível emitir 3 vias ou mais do recibo ao nal dos recebimentos.
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Módulo: Desktop (Ensino Regular)

Caminho: Gestão Acadêmica =>Boletins e Ficha de Aproveitamento => Emissões => Emissão de Ata de Resultados Finais.

Funcionalidade: a ata de resultados nais permite emitir as notas nais e os resultados dos alunos.

Anteriormente: eram emitidas as notas nais, a carga horária e o percentuall de frequências das disciplinas cursadas.

A partir desta nova versão: existe uma opção para emitir também o total  de faltas dos alunos.
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Notícias 
Escolar Manager

O Escolar Manager teve destaque na Edição de Fevereiro/2022 da Direcional Escolas. 
A Revista Direcional Escolas é um veículo de comunicação de mídia impressa (revista) 
e online (portal) que está há 18 anos no mercado da Educação. A Revista é uma 
referência no setor educacional por promover uma reexão crítica sobre práticas e 
políticas educacionais, através de uma linguagem jornalística com conteúdo e 
informação.
Acesse a revista eletrônica 
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Escolar Manager

E neste ano retomamos as nossas homenagens aos clientes que zeram 10 anos de 
parceria conosco. O próprio Diretor Comercial Cláudio Teixeira as entregou. 

Escola Monteiro Lobato Jd. Presidente
Desde: 02 de dezembro de 2011

Escola Piaget
Desde: 19 de janeiro de 2012

Interscholl Brasil
Desde: 09 de fevereiro de 2012
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 Nos últimos meses foram produzidos vídeos dos nossos módulos: 
 Simulado e Acesso e Frequência.
 
 Módulo Simulado :

Clique para acessar:

 Tenha agilidade na correção de simulados; entrega quase imediata de resultados 
através de relatórios analíticos, sintéticos e grácos, possibilitando o envio através da 
Central de Pais e Alunos e Escolar Manager Smart (aplicativo); comparativos grácos 
entre os diversos simulados realizados pelo aluno, comparando as notas por disciplina, 
alunos em relação a média da turma, entre outras funcionalidades.
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 Acesso e Frequência.
 
Com nosso módulo Acesso e Frequência a instituição terá total controle de quando o aluno 
adentra ou sai da instituição, através da biometria, cartão de aproximação (RFID) ou leitor de 
código de barras. Tudo isso com a possiblidade de integração com a Catracas (online e ofine). E 
os pais ou responsáveis por sua vez terão acesso a essas informações, através da noticação 
enviada pelo Aplicativo Escolar Manager Smart.

Clique para acessar:
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Após 2 anos de espera, estaremos de volta à maior feira de educação e tecnologia da América 
Latina.
Venha nos fazer uma visita na Bett Brasil no Stand C-70 entre os dias 10 a 13 de maio no 
Transamérica Expo Center.
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Dia 02 de abril o Escolar Manager completa 15 de existência.

Ao longo desses anos, esses jovens empreendedores enfrentaram muitos desaos e obstáculos, 
mas sempre com honestidade, garra, conança, seriedade e muita força de vontade.  E hoje 
depois de 2 anos, pudemos enm comemorar e relembrar com emoção essa história de 
sucesso.

O Escolar Manager hoje é uma empresa consolidada no mercado. Sempre visando a excelência 
no atendimento aos seus clientes, sendo este o maior foco, além de inovação nos serviços e 
processos, prestando uma consultoria ecaz, auxiliando seus clientes em suas tomadas de 
decisões. Estamos localizados em Goiânia e temos uma lial em Brasília-DF(ambas com 
estruturas próprias) e atendemos clientes em todo território nacional.
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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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