
 

 

 

Nos últimos tempos, temos assistido a uma procura elevada de software para escolas. 

No entanto, verificamos que as instituições são obrigadas a pagar por um que faça a gestão escolar e 

outra para a gestão financeira. 

A Cacimbo, pensando nos seus clientes, fez algumas alterações a gestão das avenças. Não, não 

eliminamos a janela de avenças. Foi adicionada outra que, alterando alguns parâmetros no navegador, 

passa a permitir a gestão de matrículas escolares. 

Fica então ao critério do consultor/cliente escolher a que usar. 

Precisamos cumprir alguns passos para que a ferramenta funcione. 

  



 

 

O Conceito. 

No ERP, adicionamos campos a base de dados desde a versão 8.8.0 lançada aos 18-11-2018. Portanto, 

precisa actualizar a sua versão para o efeito. 

  
Aluno: Ficha de Entidade (mas tem de preencher a 

data de nascimento) 

 

 
Encarregado: Ficha de Entidade que será utilizada 

para a facturação. Em casos em que o aluno se 

responsabiliza pela conta, o mesmo deve ser inserido 

como Encarregado. 

 
Turma: identificação da turma aonde se inscreve o 
aluno nesta matrícula. A ficha de entidade será 
actualizada com ela assim que Guardar.  
Na janela de matrícula, terá acesso ao comando para 

adicionar mais turmas . Poderá também adicionar 
um novo item no navegador para acesso a tabela 
“CLIENTES_LOCAISTRABALHO”. Consulte a Cacimbo 
para saber como. 
 

 
Inscrição: Documentos identificados no campo “Documento utilizado para Matrículas. 
As datas de emissão e vencimento do documento de inscrição limitam o calendário. Com isso, só poderá 
escolher a data de matrícula dentro desse período. 
 

 
Curso: Documentos identificados na Referência do documento de inscrição.  
As datas de início e fim do curso serão automaticamente preenchidas pelo documento do Curso 
evitando assim a necessidade de estar sempre a trocar. 
Estas datas são:  

Início = data de emissão  
Fim = data de vencimento 
 

Ao escolher o Curso, ser-lhe-á apresentado o número de alunos já inscritos nessa turma. 
 

 
Documento: É o tipo de documento que será utilizado para a cobrança das propinas. 
O Cacimbo irá guardar as preferências do utilizador e, sempre que escolher uma Inscrição/Curso, colocar 
automaticamente o último tipo conhecido. Caso não exista, será colocado a Factura (1). 
 



 

 

Configuração dos Documentos de Inscrição e Cursos 

 

Estes documentos não serão utilizados para o processamento das propinas. Servirão apenas para 

configuração dos Cursos e cobrança inicial. 

Ao criar os documentos para INSCRIÇÃO, deve activar a opção “Documento utilizado para Matrículas” 

localizado na parte inferior da janela no separador Segurança. 

TABELAS DOCUMENTOS SEGURANÇA  

Exemplos Documentos  

 Inscrição Infantário 
o ATL 
o Infantário 
o Iniciação 

 Inscrição Ensino Base 
o 1ª Classe  

 2017  
 2018 
 2019 

o 2ª Classe 
o 3ª Classe 
o 4ª Classe 

 Inscrição Ensino Secundário 
o 5ª Classe  
o 6ª Classe 
o … 

 Confirmação Infantário 

 Confirmação Ensino Base 

 Confirmação Ensino Médio 

 Inscrição Outros Cursos  
o Inglês 

 01/01/2018 – 31/03/2018 MANHA 
 01/01/2018 – 31/03/2018 TARDE 
 15/04/2018 – 15/07/2018 MANHA 

o Francês 
o Ginásio 
o Música 

 
 

 TIPO DOC 
o TIPO DOC 

 DOC 

OBS.: No caso das INSCRIÇÕES serem pagas na no acto da MATRÍCULA, deve activar a opção “Pagamento Obrigatório” 

 

  



 

 

Criação dos Documentos para Cursos 

 

Crie um documento indicando os seguintes dados 

1) Data de emissão do documento: data em que inicia o Curso. 
2) Data vencimento/prazo: data em que termina o Curso 
3) Entidade: Formador do Curso 
4) Artigos: rubricas de tudo o que deve ser cobrado no Curso. Pode também adicionar as 

Disciplinas (Artigos) para efeitos de cobrança e estatística. 
5) Total do documento: Valor da Propina Mensal  

 

Documentos anulados não serão chamados na janela de Cursos. 

O número interno do Curso deverá ser inserido no documento referente a Inscrição.  



 

 

Criação dos Documentos de Inscrição 

 

Crie um documento indicando os seguintes dados 

6) Data de emissão do documento: data em que inicia o período de matrículas. 
7) Data vencimento/prazo: data limite das matrículas para os cursos indicados na referência. 
8) Entidade: Coordenador dos cursos indicados na referência 
9) Referência: (separado por vírgulas) ID’s de todos os Cursos permitidos.  
10) Artigos: rubricas de tudo o que deve ser cobrado no acto da matrícula/inscrição. 
11) Total do documento: Valor que será cobrado para o acto de matrícula.  

 

Para cada ANO ou em necessidade de separar cursos que tenham valores de inscrição diferentes, 

coordenadores ou até mesmo datas de inscrição, devemos criar um novo documento.  

Documentos anulados não serão chamados na janela de matrículas.



 

  

Configuração do Navegador 

Para poder aceder a ferramenta de Avenças e de Matrículas, deve proceder as seguintes alterações no 

Navegador. 

 

Abra o Navegador Entidades Processamentos  Avenças (ou Matrículas para alguns) 

1. Altere a descrição do nó de Avenças para Matrículas 

2. Altere a Chave para “EntAvencas” 

3. Na função, escolha “<ENSINO>” 

Depois Guarde e active as permissões necessárias para cada perfil 

 

  



 

 

Processamento das Propinas 

Para processar as propinas, aceda Entidades Processamentos  Processar Avenças ou conforme for 

escrito pelo técnico. 

 

Nesta janela, poderá filtrar Cursos, Turmas e Alunos bem como indicar a data final que pretende que as 

Propinas sejam emitidas. 

Caso necessário, poderá processar as propinas até ao final do curso. 

Consulte a Cacimbo para mais informações. 

  



 

 

Gestão de Stock 

O Cacimbo está preparado para a gestão de todo o material que precisa controlar. 

Uniformes, material gastável (lápis, canetas, giz, etc…), bem como o seu imobilizado (secretárias, 

quadros, etc…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

Analise das matrículas  

O Cacimbo irá analisar as matrículas efectuadas e mostrará gráficos para uma interpretação mais rápida 

dos indicadores de gestão. 

 

 


