
Sou aluno do Ensino Médio  
e quero participar do E.C.E 

Devo fazer Login no SIGAA,  
buscar comunidade virtual  

e pedir solicitação de acesso 
 na comunidades virtual correspondente 
 ao Ensino Médio em sua respectiva Série 

Dentro da respectiva comunidade, 
 existirão três tópicos  

principais relacionados ao E.C.E 



As atividades e momentos síncronos  
 (diálogo em tempo real com o professor) 

serão realizadas em dias fixos 

Cada tópico será munido  
de informações importantes  

como o calendário de atividades,  
horários e salas para o momento síncrono 

Dentro da respectiva comunidade, 
 cumpra com as atividades postadas e faça todas as avaliações 

 propostas por cada área para composição de sua nota. 

Ao final de cada bimestre,  
cada área irá consolidar sua nota até o término do E.C.E 

Calendário disponível no link: 
http://r1.ufrrj.br/ctur/ece-calendario-

deliberacao-no190-2020/ 



Sou aluno do Técnico integrado ou  
concomitância interna 

e quero participar do E.C.E 

Devo fazer Login no SIGAA,  
buscar comunidade virtual  

e pedir solicitação de acesso 
 nas comunidades virtuais correspondentes 
 ao Ensino Médio em sua respectiva Série e 

 de seu curso técnico 
(Como exemplo, a figura mostra um aluno de Meio Ambiente do 3° ano) 

Dentro da respectiva comunidade do Ensino Médio 
 existirão os três tópicos  

principais relacionados ao E.C.E 



Dentro da comunidade de seu respectivo curso técnico,  
o aluno encontrará todas as informações 
 e atividades relacionadas a parte técnica 

Diferentemente do aluno de Ensino Médio, 
 o aluno do Técnico integrado e  

Concomitância interna fará parte 
 de duas (02) comunidades virtuais 



As atividades e momentos síncronos 
  (diálogo em tempo real com o professor)  

serão realizadas em dias fixos 

Cada tópico da comunidade  
do Ensino Médio será munido  
de informações importantes  

como o calendário de atividades,  
horários e salas para o momento síncrono 

Dentro das respectivas comunidades, 
 cumpra com as atividades postadas e faça todas as avaliações 

 propostas por cada área para composição de sua nota. 

Ao final de cada bimestre,  
cada área irá consolidar sua nota até o término do E.C.E 

Calendário disponível no link: 
http://r1.ufrrj.br/ctur/ece-calendario-

deliberacao-no190-2020/ 


