
 

 

 

 

ALTERAÇÕES AO EDITAL 

 Cursos Intermediários – Linha Escotista (Etapa EaD) 

De 03/04 à 16/05/2021 
 

Prezado cursante, 

 

 

Face ao respeito ao período religioso, à manutenção no Paxtu e no Campo Escola Virtual (CEV) que está 

sendo realizada em todo o Brasil, prevista para ser concluída neste sábado e ao vigente decreto do 

"recesso sanitário" no Estado do RJ, que perdura até o domingo, e em comum acordo com os 4 diretores 

dos CIs Escotistas, dois ajustes foram feitos sobre o início dos CIs, a saber:  

 E-mail: A chave de acesso a esta Etapa EaD no Campo Escola Virtual (CEV), o link da Reunião Prévia e 

do Grupo de WhatsApp serão fornecidos aos inscritos pelo Escritório Regional, em um único e-mail. 

Você deve recebê-lo até às 19h no dia 03/04, lhe possibilitando o acesso antecipado. Lembrando que 

é o e-mail que está cadastrado no Paxtu. 

 

 Reunião Prévia (opcional, recomendada): será realizada de forma conjunta aos 4 CIs, e em nova data: 

segunda-feira, dia 5 de abril, das 19h às 20:30. Ao final desta reunião faremos a foto oficial reunindo 

os 4 cursos. 

 

Todas as outras datas estão mantidas tal como já estavam programadas, sejam do Campo Escola Virtual 

ou das sessões remotas. Ou seja, no dia 05 já estarão abertas as UDs 02-03-04 no CEV e na noite seguinte 

(06) já teremos a sessão remota bônus, com os Quizzes ao vivo.  

 

Anexo: Programação completa atualizada com a alteração da Reunião Prévia. Lembrando que todos os 

horários são os oficiais de Brasília. 

 

Certo da sua compreensão, que você tenha um bom ingresso no Campo Escola Virtual nesse sábado e nos 

encontramos no Zoom nesta segunda-feira. Sempre Alerta! 

 

Rio de Janeiro, em 31 de março de 2021. 

 

David Izecksohn 

Coordenador Regional de EaD 



 

 

 

ANEXO 

PROGRAMAÇÃO DA ETAPA EAD DOS CIS ESCOTISTAS – TURMA 01 / 2021 

Atualizada em 31/03/2021 

 


