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

Agradecemos o empenho e a parceria de toda a família 

neste momento tão singular de nossa caminhada. Nossa 

próxima etapa é agregar uma nova ferramenta do Sistema 

de Ensino Poliedro, apresentar novas estratégias criadas 

pelo Progressão e afinar nossa comunicação.

É o conjunto de recursos que o PROGRESSÃO adotou para dar continuidade 
à preparação dos nossos alunos frente à crise causada pelo COVID-19. 
Acesse o link: https://youtu.be/ONpUbGN9BkE.

Confira abaixo, algumas soluções para apoiar professores, pais e alunos na 
nova rotina pedagógica.

Fiquem atentos aos próximos informativos,
sempre disponíveis pelo site www.progressao.com.

É importante estarmos juntos nesse grande desafio.

Colégio e Curso Progressão.
Equipe Pedagógica

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

Financeiro
(Dúvidas sobre pagamentos)

Cláudia – Taubaté
Bianca – Caçapava e Pindamonhangaba

financeiro@progressao.com

Personalizados por turma - 
localizados no HD Virtual do 
Poliedro - dão suporte diário à 
rotina de estudos dos alunos. 
Agora, melhor estruturados, 
identificam com clareza o 
caminho a percorrer em cada dia 
da semana. Importante datar e 
guardar as atividades impressas 
(Educação Infantil, Fundamental 
I e II). No Ensino Médio, quando a 
atividade for para nota, aparecerá 
devidamente identificada.

Disponível desde 23/3 para alunos do Ensino Fundamental II, do Ensino Médio e 
do Pré-vestibular. Conheça mais no link: https://vimeo.com/400622931.

Disponível também para alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, 
de acordo com a faixa etária, a partir de 6/4, conforme a indicação nos roteiros de 
atividades pedagógicas.
Saiba mais em https://vimeo.com/401507326.

Nova estratégia – será introduzida nesta semana. 

Link, data e horário no HD virtual, dois dias antes do evento. Os pais dos 
alunos do Infantil e Fundamental serão comunicados via SMS, quando o 
convite estiver disponível no HD Virtual do Edros. Utilizaremos a ferramenta 
Zoom.
Clique na imagem para baixar o manual de instalação e uso.

Os alunos poderão realizar a proposta da semana, indicada por seus Professores 
no roteiro de estudo e terão seus textos corrigidos digitalmente.

Trata-se de uma nova ferramenta – disponível a partir de 6/4/2020,
para alunos de Ensino Médio e de Pré-vestibular.

Retirada de dúvidas dos alunos dos segmentos de
Ensino Fundamental, Médio e de Pré-vestibular.

As dúvidas serão enviadas em formulário próprio - pelo site do Colégio Progressão 
www.progressao.com - e devolvidas aos alunos por e-mail.

Nova ferramenta – disponível a partir de 6/4/2020.

Prezados Pais 
e Alunos do 
Colégio e Curso 
Progressão,

1. ROTEIROS DE ESTUDOS E DE ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS

2. HOME SCHOOL POLIEDRO

3. PROFESSOR MEDIADOR

4. CORREÇÃO DE REDAÇÃO

5. PLANTÃO DE DÚVIDAS

Home 
Learning 
Progressão

Pedagógico 
(Dúvidas sobre Planos 
e Roteiros de Estudo)

PROGRESSÃO 
VAMOS MUDAR JUNTOS

www.sistemapoliedro.com.br

Vídeoaulas, 
conteúdos, 
exercícios e 
resoluções. 

Está com dúvida?

Acesse direto

• Home School Poliedro - www.sistemapoliedro.com.br
• Portal Edros / P+ / HD Virtual - portal.p4ed.com
• Árvore de Livros - www.arvoredelivros.com.br
• Aplicativo Zoom - www.zoom.us

Apple Store Google PlayBaixe agora mesmo!
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