
 1973... tudo começou: foi fundado o Instituto Educacional Rouxinol, 
para atender crianças de 1 a 6 anos.  Com nome de um pássaro de belo canto 
quando está livre, representou-se a busca por uma educação dinâmica, 
competente, valorizando ideais de liberdade, cidadania e o prazer em 
aprender.

 1988... com um trabalho consolidado e reconhecido na área infantil, 
ampliamos a nossa atuação, implantando, de forma gradativa, as quatro 
primeiras séries do Ensino Fundamental. 

 1998... estendemos nosso compromisso educativo com a 
implantação, também gradativa, das últimas séries do Ensino Fundamental. 
Adotamos, então, para o segmento do Ensino Fundamental, através de um 
concurso em nossa comunidade escolar, o nome Colégio Neusa Rocha, em 
reconhecimento e homenagem a uma das idealizadoras do projeto 
educacional da instituição.

 Ampliamos e reorganizamos nosso espaço físico a partir das 
demandas que foram surgindo; começamos com 1000m² e hoje são 7000m² 
para atender nossos alunos. Valorizamos e investimos em nossos 
profissionais, para que ofereçamos um ensino de alta qualidade.

 Para garantir unidade entre os segmentos da escola, em 2000 
reconstruímos, coletivamente, a Proposta Pedagógica do Instituto 
Educacional Rouxinol/Colégio Neusa Rocha. Em 2005, 2011/2012, 
2016/2017 e 2019, foram feitas revisões dessa proposta, incorporando novas 
ações e fazendo adequações a novas leis. Sempre que necessário, 
atualizaremos nossa proposta, com base nas orientações dos órgãos 
educacionais.

 Desde a sua fundação, a escola busca cumprir seu objetivo 
educacional com excelência pedagógica, privilegiando ações que levem seus 
alunos a aprenderem a viver, a conviver, a conhecerem o mundo e a terem 
paixão pelo conhecimento; a valorizar e respeitar o ambiente onde vivem, a 
natureza e as pessoas com quem convivem; a exercer sua cidadania de forma 
consciente, responsável e sustentável.

Desejamos a você, que é Rouxinol Neusa Rocha, um ano rico em 
aprendizagens, amizades, crescimento! Nossa equipe estará empenhada em 
fazer com que sua vida escolar transcorra de forma tranquila e em ambiente 
amigo e acolhedor, contando sempre com a parceria dos pais e responsáveis.

Saiba que estamos muito felizes por ter você em nossa escola!  Feliz 2022!

HISTÓRICO DO 
INSTITUTO EDUCACIONAL 
ROUXINOL / COLÉGIO NEUSA ROCHA
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ORIENTAÇÕES FUNCIONAIS

No Instituto Educacional Rouxinol | Colégio Neusa Rocha, convivemos e 
trabalhamos com um grande número de pessoas. Para que nosso trabalho seja 
produtivo e para que tenhamos uma convivência harmoniosa é necessário 
observarmos normas que favoreçam o clima de respeito e de disciplina. 
É imprescindível que o aluno conheça e cumpra tais normas, sendo necessária e 
importantíssima a colaboração da família.

AGENDA

A agenda é um instrumento diário de organização pessoal. Consiste também em 
importante instrumento de comunicação entre Família e Escola. É um material 
que deve ser diariamente trazido para a aula e consultado em casa.

APLICATIVO ROUXINOL NEUSA ROCHA

Os comunicados do Rouxinol Neusa Rocha serão divulgados em nosso novo 
aplicativo. Além deles, o app também apresentará informações sobre o calendário 
letivo, boletos de mensalidade e muitas outras funcionalidades.

ANIVERSÁRIOS
 
Faz parte da linha pedagógica da escola a comemoração de aniversários.
Ela é feita no horário do lanche da turma, somente com os alunos daquela turma, e 
deverá ser agendada previamente com a professora, que passará as orientações 
necessárias. Os lanches devem ser em kits individuais. São proibidos presentes e 
lembrancinhas. Neste dia, o uso do uniforme é dispensável.
Faz parte também da nossa proposta pedagógica a sustentabilidade. Por isso, em 
dia de comemoração de aniversário na turma, cada aluno de trazer o seu kit festa, 
contendo um copo, um prato e talheres. 
Para os casos de comemorações fora da escola, os convites entregues em 
sala devem contemplar toda a turma, sem exceção.

ATENDIMENTO DA SECRETARIA

Assuntos financeiros e administrativos: das 7:30h  às 18:00h.
Documentação escolar: das 7:30h às 18:00h.

BIBLIOTECA

Horário de funcionamento: das 8h às 12h15 / das 13h15 às 17h.
Bibliotecário: Arthur Rodrigues.
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NÃO É PERMITIDO O PORTE DE JOIAS, DINHEIRO, CELULARES, 
OBJETOS ELETRÔNICOS E BRINQUEDOS DE VALOR. A ESCOLA NÃO 
SE RESPONSABILIZARÁ POR PERDAS E DANOS.

DOENÇAS E ACIDENTES 

O aluno que estiver sob suspeita de alguma doença infectocontagiosa ou mesmo 
em estado febril não deve ser conduzido à escola. Deverá ser cuidado em casa 
para seu próprio conforto e para maior controle e segurança, visando à proteção de 
todos e evitando a proliferação de determinados vírus ou bactéria. Em caso de 
acidente, comunicaremos aos pais o ocorrido e providenciaremos outras medidas 
cabíveis.

A lei municipal n.º 11.017, de 05/01/2017, torna obrigatório aos pais ou 
responsáveis por crianças ou adolescentes regularmente matriculados nas 
instituições de ensino público e particular do município de Belo Horizonte 
apresentar cópia de receita de medicamentos a serem ministrados no horário 
letivo (Validade da receita: 3 meses).

A escola tem seguido as orientações da Prefeitura de Belo Horizonte em relação ao 
controle da Covid-19.

A escola compromete-se a comunicar às famílias sempre que ocorrer caso de 
doença contagiosa, mediante a apresentação de atestado médico 
comprobatório ou de testes que descartem contágio, visando à proteção da 
comunidade escolar.

DIA DO BRINQUEDO

Toda SEXTA-FEIRA, e em outros dias da semana, conforme combinado com a 
professora em sala, os alunos poderão trazer um brinquedo ou jogo de casa para 
compartilhar com seus colegas durante o período livre e no recreio. Os alunos do 
1.º Ano podem trazer brinquedos todos os dias.
Observações:
• Identifiquem o brinquedo, marcando com o nome completo do aluno.
• Não enviem brinquedos caros e de peças muito pequenas.
• Não é permitido trazer brinquedos nos outros dias da semana (exceto quando 

combinado com a professora).

 ESCOLAS PARCEIRAS

Consulte a lista de parceiros em nosso site.

ESTACIONAMENTO

Pedimos aos pais e responsáveis que não estacionem em frente às garagens dos 
vizinhos ou em lugares reservados para portadores de deficiência, evitando 
transtornos.
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HORÁRIOS
Para garantir a tranquilidade do dia a dia escolar e para ajudar na construção da 
responsabilidade e do compromisso, observem os horários:

Também para melhor organização da escola, os pais poderão acompanhar seus 
filhos à sala até 7h45 no turno da manhã e até 13h30 no turno da tarde. Após 
estes horários, as crianças de Maternais serão acompanhadas pelos 
funcionários e as crianças a partir do 1.º Período se encaminharão sozinhas 
para a sala de aula. 
Solicitamos aos pais que procurem trazer e buscar seus filhos nos horários 
estipulados, para que desde cedo estes comecem a formar bons hábitos e 
também para que não percam nenhuma atividade. 
Observações: Quando algum aluno precisar sair mais cedo, os pais e/ou 
responsáveis deverão avisar à escola com antecedência. 
Quando um aluno precisar exceder o seu horário, o fato deve ser avisado à 
secretaria com antecedência (pelo menos 30 minutos antes do horário da saída).
Pedimos aos pais que evitem buscar seu filho antes do término da aula, deixando 
para fazê-lo apenas quando for extremamente necessário.

LANCHE
• O lanche deve ser o mais saudável possível. Não são permitidos alimentos 

com alto teor de calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcares e sal, ou 
com poucos nutrientes, como salgados fritos, refrigerantes, doces e outros.

• Serão permitidos refrigerantes e doces em dias de eventos, como: Páscoa, 
Festa Junina, Dia da Criança, Mostra de Artes e Mostras Culturais.

• A escola possui cantina no prédio do Ensino Fundamental I. Caso necessite, o 
aluno poderá usá-la (desde que traga o dinheiro ou que os pais tenham aberto 
uma conta na cantina). 

• TODAS AS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO 1.º ANO DEVERÃO 
TRAZER UMA FRUTA DIARIAMENTE, INCLUSIVE EM DIAS DE 
ANIVERSÁRIO. 

• CADA ALUNO DEVE TRAZER, DIARIAMENTE, O SEU POTE E O TALHER 
PARA COMER A FRUTA.

MATERIAL DO ALUNO 
Crianças até 3 anos:
• Algumas trocas de roupa.
• Um sabonete com saboneteira, uma toalha média, um lençol pequeno, uma 

vasilha para comer a fruta e uma garrafinha, tipo squeeze, para beber água. 
Todos os itens devem ser  marcados com nome e sobrenome.

Todo este material ficará na mochila do aluno e voltará para casa diariamente.

Para o Maternal 2: uma caixa plástica com tampa (medidas 0,28 X 0,16 X 0,14cm), 
que ficará na escola para guardar fraldas, pomada e lenço umedecido.

Manhã

Tarde

Entrada Saída

7h30 12h

13h15 17h45
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Crianças até 6 anos:
• Uma vasilha e um talher para comer a fruta.
• Uma garrafinha, tipo squeeze, para beber água.

Reforçamos que é importante marcar com o nome completo e a turma todos 
os objetos pessoais e escolares, para evitar confusões e trocas. 
Encontram-se à disposição dos pais, no Pátio das Jabuticabeiras, na entrada 
do Rouxinol e no prédio do Fundamental I, caixas de Achados e Perdidos para 
que seja feita a identificação quando necessário.

NO FINAL DE CADA SEMESTRE, FAREMOS UMA EXPOSIÇÃO DO 
MATERIAL ENCONTRADO. O QUE NÃO FOR IDENTIFICADO SERÁ 
DOADO A INSTITUIÇÕES CARENTES.

SEGURANÇA DO ALUNO

Pedimos que observem o horário de saída, pois a escola não dispõe de 
funcionários para atender alunos após o horário regular.

Somente entregaremos o aluno aos pais ou pessoas autorizadas na “ficha de 
saída” e que estejam devidamente documentadas.

O aluno só poderá ir para a casa de colegas se for devidamente autorizado 
pelos pais ou responsáveis, por escrito.

Visando melhor atendê-los e evitar confusões na transmissão dos recados, 
pedimos que estes sejam feitos por telefone até meia hora antes do horário da 
saída, ou seja: até às 11h30 (no turno da manhã) e até às 17h15 (no turno da 
tarde), quando estamos aptos a receber melhor os recados, principalmente 
aqueles que envolvem troca de acompanhantes ou do itinerário das crianças. 
No final de cada turno, nossa atenção precisa voltar-se para a segurança de 
nossas crianças. Recados em cima da hora facilitam os mal-entendidos.

APÓS 18H15, SOMENTE A PORTARIA DO PRÉDIO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL FICARÁ ABERTA. OS ALUNOS QUE AINDA ESTIVEREM 
NA ESCOLA DEVERÃO SER BUSCADOS NESTA PORTARIA.

SERVIÇOS DE APOIO 

Médico
A escola conta com o Dr. Francisco Rocha, médico da escola, para prestar os 
primeiros atendimentos e fazer os encaminhamentos necessários, em caso 
de doenças ou acidentes na escola.
Psicóloga
A escola conta também com o serviço de psicologia, com Ana Luzia Manetta, 
que auxilia na observação e no encaminhamento de crianças para avaliação e 
atendimento com profissionais das áreas de educação e saúde; faz 
atendimentos a pais sempre que sejam necessárias orientações específicas; 
conversa e ajuda a solucionar situações de conflitos entre alunos; oferece 
orientações a professores e coordenação.

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL

Satisfação em acolher, excelência para ensinar!



Seguro
A escola conta ainda com seguro individual para casos de acidentes dentro de 
seu espaço físico.

TRABALHOS DE CAMPO

Os trabalhos de campo promovidos pela escola enriquecem o conteúdo 
estudado em sala de aula. 
As despesas com o transporte e demais taxas dependem do levantamento de 
preços na época do evento e não estão incluídas no orçamento da escola.
Enviaremos as autorizações com, no mínimo, dois dias de antecedência.

O aluno deverá se apresentar com a autorização devidamente assinada 
pelos pais ou responsável, evitando transtornos de última hora. 
Nenhuma criança sairá da escola sem a autorização da família. Se for o 
caso, o aluno ficará numa outra sala até que sua turma retorne. 

O uso do uniforme é obrigatório.

TRANSPORTE ESCOLAR

A lista dos especiais autorizados pelo órgão municipal de trânsito para essa 
prestação de serviço encontra-se no site da escola.

UNIFORME
 
É obrigatório o uso do uniforme diariamente, inclusive em atividade 
extraclasse e no dia da Mostra Cultural. Todas as peças deverão ser 
marcadas com o nome e sobrenome do aluno.

Uniforme: blusa da escola, calça ou bermuda própria do uniforme, azul 
marinho, preta ou jeans.
O calçado deve ser tênis (de qualquer cor) ou sandálias (sem salto para as 
meninas).  Os chinelos e calçados tipo CROCS não serão permitidos.

Para as aulas de Educação Física, o aluno deverá comparecer de uniforme 
completo: short, camiseta, tênis e meia.

O uso do uniforme é dispensado em dias de comemorações de aniversário na 
sala da criança.

 Locais de venda:
• Colégio Neusa Rocha – Prédio do Ensino Fundamental I (Cantina Fominha 

Lanches) – 97135-1582
• Uniformes Luiza Castellano – Alameda das Latâneas, 857 – São Luiz – 3024-3447 / 

99191-8388 
• Elaine Gontijo Uniformes: Alameda das Princesas, 736 – São José – 3024-5990 / 

3403-2881
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AVALIAÇÃO

A avaliação é uma questão fundamental para a Proposta Pedagógica do 
Instituto Educacional Rouxinol/Colégio Neusa Rocha. Através dela, a família, 
os alunos e os professores podem organizar-se no sentido de promover 
melhorias no processo educativo.

Entendemos a avaliação como um processo contínuo e principalmente 
formativo, que promove momentos e situações de aprendizagem para alunos 
e professores. A avaliação é realizada em diversos momentos do processo de 
ensino-aprendizagem, com diferentes finalidades:

• Informar sobre os conhecimentos e experiências prévias das crianças.
• Acompanhar o desenvolvimento do aluno e redirecionar ações durante o 

processo.
• Coletar dados para planejamento das próximas etapas.

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Educação Infantil

• Observações diárias.
• Registros das observações.
• Entrevistas com as famílias. 
• Autoavaliação. Será incentivada como forma de o aluno se perceber 

enquanto agente da própria aprendizagem. 
• Quadros avaliativos.
• Portfólio digital - do Maternal ao 2.° Período.

1.º Ano

• Observações diárias.
• Registros das observações 

importantes.
• Entrevistas com as famílias. 
• Conselho de classe.
• Autoavaliação. Será incentivada 

como forma de o aluno se 
perceber enquanto agente da 
própria aprendizagem.

• Provas escritas que serão 
realizadas ao longo da etapa.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

1.ª
2.ª
3.ª

30
35
35

18
21
21

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS - 1.º ANO

Total 100 60

Etapa
Pontos

distribuídos Média
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DISCIPLINA

Trabalhamos a disciplina na perspectiva da construção de valores humanos, 
através do diálogo e da compreensão, estabelecendo limites, dizendo SIM 
sempre que possível e NÃO sempre que necessário. A intenção é colaborar 
para o desenvolvimento de indivíduos sociais autônomos.
Nosso trabalho seguirá as seguintes diretrizes, baseadas no princípio ético do 
“SABER CUIDAR”:

1. Cuidar de Si e do Outro:
Todos têm o direito de expressar sentimentos, pensamentos e ações, mas 
ninguém pode machucar ninguém, nem com palavras, nem corporalmente.

2. Cuidar do Trabalho Escolar:
Todos têm o direito de aprender. Todos podem contribuir para o ensinar. 
Ninguém pode atrapalhar a aprendizagem de ninguém.

3. Cuidar do Ambiente:
Todos somos responsáveis pela preservação do ambiente onde acontece o 
trabalho e a vida escolar. Ninguém pode destruir e descuidar do ambiente 
escolar.

Todas as regras da escola deverão respeitar estas diretrizes. Serão 
programados momentos de discussões com os alunos para construção das 
regras da turma e de outras regras necessárias ao bom convívio na escola.

REUNIÃO DE PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
 
Em nossa escola, acontecem duas reuniões coletivas pedagógicas por ano: 
uma em fevereiro e outra em julho. Nelas, tratamos de questões referentes ao 
trabalho realizado em sala de aula pela professora e fazemos uma avaliação 
do período de trabalho.

Para os alunos novatos dos Maternais, realizamos uma reunião antes do 
início do ano letivo, com o objetivo de informarmos sobre o funcionamento da 
escola, passarmos orientações sobre o período de adaptação e 
esclarecermos dúvidas.

Sempre que se fizer necessário, marcaremos reuniões com os pais, 
individualmente ou coletivas.

Compareçam às reuniões convocadas pela escola. Participar da vida escolar 
de seu filho significa valorizar as ações que compõem o seu dia a dia e 
contribuir para a qualidade de nosso trabalho.
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