
50ª EXCUTE 
EXPOSIÇÃO CULTURAL E TECNOLÓGICA 



ACESSANDO O SITE 

Acesse o endereço 

excute.jorgestreet.com.br 



CADASTRANDO PROJETO 

Tenha todos os dados em mãos e inicie  o cadastro do 

Projeto: t í tulo,  professor  orientador,  e-mai l  do  

professores or ientador,  a escola,  habil i tação e 

série/módulo. 



Cont inuando o cadastro digite uma descr ição do 

projeto (digite devagar para não haver erros),  informe 

o e-mail  do aluno responsável  pelo grupo, que no caso  

é quem está cadastrando o projeto. Digite  também, 

caso haja,  as empresas ou instituições que estão 

patrocinando o projeto e o t ipo de alimentação elétr ica  

que será necessário. 

CADASTRANDO PROJETO 



Na sequencia selecione o local em que deverá ser  

apresentado o projeto,  selecione uma ou mais  

necessidades e cl ique no botão                         

CADASTRANDO PROJETO 



Ao f inal do cadastro do projeto e ao c l icar no botão  

                  o site o redirecionará automat icamente  

para o cadastro  de TODOS  os alunos integrantes do 

grupo.  

FINALIZANDO CADASTRO 

DO PROJETO 



Ao entrar na página para inser ir  os a lunos no projeto,  

uma mensagem será exibida. Atenção !! !  Cl ique em OK 

para fechar esta caixa de alerta. 

 

INSERINDO ALUNOS NO 

PROJETO 



A página abaixo sol ic ita o RM, Nome, RG e E-mail  do  

aluno que está sendo inserido no Projeto. Caso algo 

seja digitado errado, não será emit ido cert i f icado para 

este aluno. Portanto,  digite com cuidado e atenção. 

 

INSERINDO ALUNOS NO 

PROJETO 

Apenas clique no 

botão sair, ao terminar 

de inserir TODOS os 

alunos.  



Ao f im da dig itação dos dados, c l ique no botão   

        e a página será novamente carregada 

para que o próximo aluno seja inserido. 

 

INSERINDO ALUNOS NO 

PROJETO 



A cada integrante inser ido,  uma l ista será exibida 

juntamente com o nome do projeto. 

INSERINDO ALUNOS NO 

PROJETO 

Ao f im da digitação de todos os alunos do projeto  

cl ique no botão   e uma l ista  com o nome do 

projeto e seus integrantes será exibida.  

 



Uma lista como esta ser  exibida. Se houver algum erro 

no cadastro,  ele deve ser  comunicado ao professor  

responsável  pelo projeto para que seja providenciada  

a alteração.  

 

FINALIZANDO CADASTRO 

O p ro f ess o r  r es pons áv e l  

pelo  p ro j e t o  e  o  P r o f º  

Sa lomão  t am bém  r ec ebe r ão  

uma cóp ia  des ta  l i s tagem .  



EQUIPE EXCUTE 

 

Profº. Salomão Choueri 

Profº. Eduardo Cruz 

www.jorgestreet.com.br 

excute.jorgestreet.com.br 

http://www.jorgestreet.com.br/

