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“Olhar intervalos curtos de início, para chegarmos a horizontes de longo prazo”.

Nestes tempos difíceis de Coronavírus, há muito mais 
perguntas do que respostas. Até quando estaremos 
submetidos ao vírus? Ninguém sabe ao certo...

Diante disso, a equipe diretiva do Colégio Progressão 
optou pela cautela, decidindo enfrentar o problema 
por partes, equilibrando as deliberações legais com as 
possibilidades técnicas e a disposição das famílias, à 
medida que novos cenários vão se desenrolando com o 
passar dos dias.

Diante das incertezas e de quanto tempo essa pandemia 
durará, a escola ainda não se definiu sobre o período 
de Recesso e o de Férias. O Progressão aguarda 
uma orientação uníssona dos Órgãos Competentes. 
Reformulações de Calendários ainda não dependem 
unicamente das escolas neste momento.

• O Conselho Estadual de Educação já autorizou, 
excepcionalmente, que os componentes curriculares 
podem ser trabalhados na modalidade semipresencial 
(20% da carga horária total em atividades a distância);

• O Progressão possui equipe educacional treinada no uso 
de ferramentas de ensino a distância, aptas a prestar 
todo o apoio para dar continuidade à rotina escolar;

• As famílias enfrentarão dificuldades em manter seus 
filhos ociosos em casa, sendo também importante manter 
o ritmo de estudos deles até que se vislumbre o retorno 
à escola.

É a maneira pela qual o Colégio Progressão se propõe a atravessar essa crise do 
COVID-19 e o período de isolamento social a que estamos todos submetidos. Dependendo 
do segmento, as atividades variam, mas em todos os casos haverá um forte uso da 
tecnologia para mediar a troca entre equipe pedagógica e corpo discente.
 
O Home Learning Progressão se dará por meio de planos de estudos e roteiros de 
atividades pedagógicas, personalizados por turma, preparados pelos professores da escola 
e disponibilizados pelo PORTAL EDROS do Sistema Poliedro, cujo acesso (login e senha) os 
alunos já possuem.

Seguindo as instruções dos planos e roteiros, os alunos estudarão os conteúdos que serão, 
a partir de 23/3, disponibilizados nos seguintes locais: 

A escola está fechada fisicamente, mas os conteúdos continuam em ambiente virtual com 
os professores em home-office, disponibilizando materiais, vídeos, exercícios etc., ou seja, 
dando continuidade ao planejamento previamente estabelecido. 

A seguir, disponibilizamos os contatos de nossos colaboradores que estarão à disposição 
das famílias para tirar eventuais dúvidas e ajudar na resolução de problemas.

Reforçamos, novamente, que a opção da nossa escola foi pela cautela, para que não 
fomentemos ainda mais dúvidas. Só o engajamento de todos ajudará a afastar o perigo que 
o novo vírus impõe sobre as nossas famílias. 

O Home Learning Progressão é um caminho. A ele outras ideias podem ser, aos poucos, 
incorporadas para ajudar ainda mais. É tempo de compartilharmos as boas ideias e 
seguirmos confiantes em Deus e no que fazemos diariamente.
Pais, gratos pela parceria! Paz e sabedoria a todos!

Taubaté, 22 de março de 2020.

Lício Barradas Jr. – Mantenedor
Roberta Campos – Direção Pedagógica/Coordenação Taubaté – EI e EF
Esmeralda Puccinelli – Coordenação Taubaté - EM e PV
Felipe Gomes – Coordenação Pindamonhangaba
Giselda Valério – Coordenação Caçapava

Unidade 1 – Taubaté 
Ensino Médio e Pré-vestibular: 

unidade1@progressao.com

Unidade 2 – Taubaté 
Educação Infantil e Ensino Fundamental: 

unidade2@progressao.com

Unidade 3 – Pindamonhangaba
Ed. Infantil, Ens. Fundamental, Ens. Médio e Pré-vestibular:

 unidade3@progressao.com

Unidade 4 – Caçapava
Educação Infantil e Ensino Fundamental: 

unidade4@progressao.com

Árvore de Livros 
(Dúvidas sobre Acesso ao portal)

SAC Árvore de Livros – (21) 98373-7146
Educação Infantil e Ensino Fundamental: 

unidade4@progressao.com

Financeiro
(Dúvidas sobre pagamentos)

Cláudia – Taubaté
Bianca – Caçapava e Pindamonhangaba

financeiro@progressao.com

Roteiros de Atividades Pedagógicas (Educação Infantil e Ensino Fundamental)
Plano de Estudos (Ensino Médio e PV).

(Portal Edros > Tecnologia Educacional > Material Digital > Optar pela 
configuração do PC ou usar Acesso Web)

(Portal Edros > Materiais Didáticos > Balcão de Redação)

(Portal Edros > Materiais Didáticos > Balcão de Redação)

(Portal Edros > Materiais Didáticos > EF Anos Iniciais> Material de Apoio)

(Portal Edros > Tecnologia Educacional)

Para o segmento do Ensino Fundamental

(Portal Edros > Materiais Didáticos)

Prezados Pais 
e Alunos do 
Colégio e Curso 
Progressão,

O que é certo

• HD VIRTUAL:

• MATERIAL DIGITAL:

• BALCÃO DE REDAÇÃO:

• LINKS COMPLEMENTARES FUND 1:

• MATERIAL DE APOIO FUND 1: 

• BIBLIOTECA DIGITAL: 

• ÁRVORE DE LIVROS: 

• VIDEOAULAS, RESOLUÇÃO DO MATERIAL, ACERVO 
DE VESTIBULARES (Produtos Complementares):  

O que não 
definimos 

ainda

?

Home 
Learning 
Progressão

Mas a escola está fechada...

Pedagógico 
(Dúvidas sobre Planos 
e Roteiros de Estudo)

Por fim...
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