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Ultramax Gestão Escolar – Novidades Outubro/2017 
 

Ocorrências 
Opção para a direção, coordenação e outras pessoas receberem cópia por 

e-mail/SMS/app para smartphone de todas as ocorrências registradas. 

 
Alunos enviarem trabalhos 

Foi criada na área do aluno uma função para eles enviarem para os 

professores arquivos de trabalhos para correção. 

 
Professores: Envio do diário de classe 

Função para os professores lançarem o diário de classe de todas as turmas 

que ele deu aula no dia de uma vez só, sem precisar acessar turma por turma. 

 
Comunicados: Integração com o Facebook 

Ao enviar comunicado para os alunos, é possível incorporar uma 

publicação da escola do Facebook. 

Por exemplo: A escola faz uma publicação de um evento no Facebook e 

coloca várias fotos, vídeo e etc. 

É possível enviar pelo sistema um comunicado com essa publicação do 

Facebook de modo que abre a publicação diretamente no sistema. 

Veja como fazer: 

Clique nas opções da publicação que você quer compartilhar e depois em 

“Ver mais opções”: 
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 Depois clique em “Incorporar”: 
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Copie o código destacado abaixo: 

 

 

No sistema, na parte de envio de comunicado, clique em “Código-fonte”: 
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Cole o código fonte conforme abaixo: 

 

 

Clique novamente em “Código-fonte” e irá aparecer o texto “IFRAME” como 

abaixo: 
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Depois é só selecionar a turma do comunicado e etc e enviar o comunicado. 

Ao visualizar a publicação ela irá aparecer como abaixo: 

 


