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Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Gestão Acadêmica=>Alunos  => Ficha do Aluno

Funcionalidade: na tela de cadastro da cha do aluno podemos adicionar também a documentação do mesmo, inclusive a 
certidão de nascimento.

Anteriormente: quando adicionávamos as informações da certidão de nascimento o sistema considerava a liação adicionada 
na seção liação/responsáveis.

A partir desta nova versão: foi disponibilizado um campo Nome da Mãe e outro do Pai para informar a liação conforme a 
certidão de nascimento, que será apresentado na emissão: do histórico, da cha de aproveitamento e na  do boletim.
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Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Gestão Acadêmica => Matrículas =>Montagem de Lista de Alunos

Funcionalidade: a montagem de lista de alunos permite cadastrar diversas listas de alunos e emitir.

Anteriormente: não existia um campo para cadastrar texto e não era possível realizar o controle de assinatura para sair na 
emissão.

A partir desta nova versão: é possível cadastrar um texto com parâmetros opcionais (gura 1), ano, série, turma, etapa e tipo 
de ensino  e também realizar o controle de assinatura na emissão (gura 2)
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Módulo: Curso (Web)

Caminho: Acadêmico => Aluno e Matrícula  => Ficha => Ficha do Aluno

Funcionalidade: na tela de cadastro da cha do aluno podemos adicionar também a documentação do aluno inclusive a 
certidão de nascimento.

Anteriormente: quando adicionávamos as informações da certidão de nascimento o sistema considerava a liação adicionada 
na seção liação/responsáveis.

A partir desta nova versão: foi disponibilizado um campo nome da mãe e outro do pai para informar a liação conforme a 
certidão de nascimento, que será apresentado na emissão do histórico, na emissão da cha de aproveitamento e na emissão do 
boletim.
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Notícias 
Escolar Manager

Após 2 anos de espera, estivemos de volta à Bett Brasil que é a maior feira de educação 
e tecnologia da América Latina.

Tivemos vários parceiros visitando nosso stand. E como em outros anos,  a feira foi um 
sucesso! Com palestrantes renomados, guras ilustres, várias novidades do mundo 
educacional.

Conra!
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E como já é de prache, os clientes que zeram 10 de parceria receberam uma singela 
homenagem, que foram entregues pelo nosso Diretor Comercial Cláudio Teixeira como 
também pelos Correios.

Escola Decisivo Júnior-Anápolis-GO
Desde: 24 de janeiro de 2012

Esc. Inf. Mundo Mágico-Anápolis-GO
Desde: 06 de março de 2012

Gente Miúda Crescer-Anápolis-GO
Desde: 16 de fevereiro de 2012

Orientar Centro Educacional-Goiânia-GO
Desde: 16 de abril de 2012
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Colégio Mundial-Salvador-BA
Desde: 21 de maio de 2012

Colégio M3-Niterói e São Gonçalo-RJ
Desde: 11 de junho de 2012

Escola Interamérica-Goiânia-GO
Desde: 04 de junho de 2012



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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