
Vivendo e Aprendendo
onde as crianças brincam e os pais aprendem



A Associação
Em 1982, um pequeno grupo de pais e mães resolveu criar em Brasília uma associação diferente. Eram 19 
pessoas, entre as quais pedagogas e acadêmicos, que estavam insatisfeitas com o modelo educacional 
do regime militar e queriam um espaço na qual a criança fosse reconhecida como sujeito capaz de 
pensar, criar e fazer escolhas. Ansiavam também por um modelo em que a própria convivência dos 
diversos agentes  envolvidos no processo educativo fosse, em si, uma experiência transformadora. Foi 
por isso que, em outubro daquele ano, eles fundaram a Associação Pró-educação Vivendo e 
Aprendendo, uma entidade sem fins lucrativos que funcionava em um pequeno galpão. A primeira 
turma tinha oito crianças.
Nestas quase quatro décadas, a Vivendo construiu sua estrutura, sua equipe pedagógica e aprofundou 
sua forma de gestão. Hoje, salas coloridas abrigam crianças dos dois anos até os primeiros anos do 
ensino fundamental. divididas nos turnos matutino e vespertino. Devido ao trabalho alternativo e 
ao espírito contestador, a associação tornou-se referência em educação infantil em Brasília e 
manteve diálogo frequente com outras iniciativas inovadoras. Participou de conferências, 
seminários e fez parcerias com docentes da Universidade de Brasília (UnB), tornando-se objeto 
recorrente de estudos e pesquisas universitárias.
A ampliação e o reconhecimento não alteraram seus princípios básicos e o modelo pelo qual famílias, 
educadorxs e crianças da Vivendo não são clientes, consumidores, empregados ou colaboradores. São 
associados e, por isso, incitados a participar de forma ativa da discussão pedagógica, da rotina de sala 
de aula e da própria construção continuada da associação.

 



A Metodologia
Os princípios e fundamentos político-pedagógicos da Vivendo e Aprendendo se alicerçam em alguns pilares fundamentais: o reconhecimento da criança como sujeito de direitos, 
autônomo e com capacidade de pensar criticamente; o entendimento de que a interação com o outro e com o meio ambiente é condição para o desenvolvimento e a aprendizagem das 
diferentes linguagens; a valorização da criatividade nos processos de construção de conhecimento; a participação ativa das famílias e de outros segmentos da comunidade nas 
rotinas educacionais; e a construção coletiva da intervenção pedagógica com base na reflexão teórica qualificada sobre a educação.

Esses princípios e fundamentos dão suporte a uma prática que prioriza:

● O indivíduo, valorizando a ação, o pensamento, a criatividade, a expressão, a opinião, a crença e a subjetividade das crianças;
● O espaço de construção coletiva entre as crianças, onde elas têm possibilidade de vivenciar de forma autônoma os processos inerentes à socialização. Nesse sentido, 

elas se constroem enquanto sujeito de desejo aprendendo a respeitar seus pares nesse complicado convívio. Na vivência do coletivo, as crianças têm possibilidade de 
construir formas alternativas de participação, experimentando, dentro do espaço de aula, uma gestão participativa, onde cada um de seus integrantes deve ser 
ouvido e respeitado de forma plena, num complexo e rico exercício democrático; e

● A atuação e a permanência da família na associação, onde participam de forma ativa na vivência educacional não apenas do seu filho, mas também das demais 
crianças integrantes desse coletivo.

Cabe destacar ainda que, mais que uma associação que se propõe inclusiva, a Vivendo Aprendendo é, antes de tudo, um espaço para todos, todas e todes. Todo o processo pedagógico 
recebe, respeita e reflete o reconhecimento das diferenças tão presentes em nosso coletivo. Crianças com diferentes necessidades especiais (diagnosticadas ou não) têm suas 
especificidades acolhidas, respeitadas e pensadas pelos(as) educadores(as). Trabalhamos, invariavelmente, junto a profissionais que cuidam dessas crianças em clínicas e outros espaços 
de acompanhamento infantil. Essa é uma prática imprescindível, que possibilita uma rede de apoio interdisciplinar fundamental para o trabalho com as crianças.

 



Os Combinados
Na Vivendo, as regras não são impostas, são frutos de processos de reflexão nas quais as crianças são estimuladas a participar da tomada de decisões que as envolvam. Os “combinados” 
são uma espécie de acordo ao qual as crianças chegam com ajuda dos educadores, em busca de caminhos que abarquem as necessidades de convivência. O combinado é mantido até que 
deixe de ser necessário ou que precise ser substituído por outro.

● O não gostei:
Na Vivendo não há castigo, cantinho do silêncio ou qualquer outra forma de punição para crianças. Quando há conflitos entre elas, é estimulado o diálogo e o uso do “não gostei”, 
expressão usada na associação e que representa a possibilidade de cada um expressar seus desejos, delimitando seus limites e reconhecendo os dos outros.
● O não rotular

A Vivendo compreende o ser humano, e em especial a criança, como em constante processo de transformação, repleto de potencialidades e idiossincrasias. Por isso, o respeito mútuo, a 
solidariedade e a não utilização de rótulos são estimulados entre crianças, familiares, educadorxs e demais profissionais.
● O Natural

Cada criança leva seu lanche, e a turma pode optar por, uma vez por semana, um grupo de pais levar o lanche de toda a turma. Nesse dia, são compartilhados sucos naturais, frutas, 
tubérculos e legumes cozidos e outros alimentos não industrializados.
● O dia da culinária

Uma vez por semana, educadores e crianças preparam juntos um alimento, utilizando a culinária como ferramenta de exploração e reflexão para diversos temas. Cada criança leva um 
ingrediente – a parte – e reunidas elas cozinham o lanche coletivo – o todo.
● A vertical

A associação reconhece a importância da convivência entre as crianças de diversas faixas etárias. Nessa interação, pequenos aprendem com grandes, grandes com pequenos. Uns revivem 
seus processos observando outros, outros são impulsionados por aqueles que já conseguem. E todos aprendem a ajudar, respeitar e admirar potenciais e diferenças. Por isso, toda 
sexta-feira, parte das atividades é feita com a reunião das crianças de todas as idades.



Levando em conta que na educação infantil a criança encontra-se em fase de estruturação da personalidade, o 
trabalho pedagógico na Vivendo e Aprendendo é pensado na relação com as especificidades do desenvolvimento 
de cada fase de idade das crianças. Desta forma, optou-se por fazer uma divisão dos grupos por faixa etária, 
mesclando momentos onde todas as crianças partilham do mesmo espaço-tempo.

A prática pedagógica é pensada e construída a partir dos assuntos e temas que emergem durante o dia-a-dia, 
através das relações traçadas entre criança/educadorxs/sociedade.

A organização das atividades no tempo é flexível quanto à duração, para atender a demanda específica de cada 
turma, e se constitui dos seguintes momentos: roda inicial, primeira e segunda atividades, parque, lanche e 
higiene, o “fora” e a roda de história.

O cotidiano na Vivendo e Aprendendo baseia-se em planejar-executar-registrar-rever e, neste sentido, a 
avaliação formativa faz parte do dia-a-dia. Ela é feita não só pelos educadorxs, mas com e por todos os sujeitos 
envolvidos (familiares, demais funcionários, colaboradores e crianças). Por esse motivo, são realizadas reuniões 
semanais entre cada dupla de educadorxs e a coordenação psicopedagógica para avaliar e aprofundar a prática 
cotidiana. São realizadas também reuniões periódicas de atendimento individual com a família de cada criança, 
com os objetivos de (1) conhecer melhor as especificidades de cada criança; e (2) valorizar a parceria entre casa e 
associação, potencializando a atuação da equipe pedagógica em relação ao desenvolvimento da criança. A 
avaliação é realizada diariamente por meio de observação da criança e do grupo, sendo registrada no “Diário de 
Bordo” dxs professorxs, o que possibilita a reflexão constante sobre o  desenvolvimento da criança. Elaboramos, 
ainda, relatórios bimestrais (geral – referente ao grupo – e individuais), onde se registram os processos e o 
desenvolvimento do grupo e as histórias individuais de cada criança.

Nosso Processo Pedagógico



 

Cada turma da Vivendo tem pelo menos dois educadorxs. As quatro horas que as crianças de cada turno passam na Vivendo e Aprendendo 
são divididas em atividades distintas. Há uma rotina estruturada utilizada por todas as turmas, e o conteúdo das atividades varia 
conforme o ciclo e a idade das crianças.
Roda inicial – os primeiros 30 minutos são dedicados à socialização do grupo, com estímulo à oralidade e à escuta. A roda também serve 
para pesquisas, estudos, diálogos e investigações sobre os projetos de cada turma.
Primeira atividade – os 30 minutos seguintes são destinados a atividades cognitivas e de expressão, como pinturas, colagens, desenhos, 
modelagens, jogos e explorações musicais.
Parque – a Vivendo dá uma importância enorme às brincadeiras das crianças. Por isso, todas passam uma hora por turno brincando, 
sempre com o acompanhamento e apoio dxs educadorxs. Subir em árvores, correr na grama, observar formigas e outros bichinhos, colher 
frutas, escorregar, se balançar, fazer bolos de areia e correr pelo pátio são algumas das atividades. É um momento em que as próprias 
crianças definem o que fazer e brincam com aquilo que mais gostam.
Lanche – cada criança leva seu lanche e as famílias são orientadas a não mandarem refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, balas 
e outros alimentos semelhantes. A realização do lanche também é um processo coletivo e de troca. Cada sala conta com duas cestas de lixo 
– uma de lixo seco e outra de lixo orgânico – e uma cesta de partilha, na qual as crianças podem colocar o que não querem mais para 
compartilhar com os colegas.
O fora – é um momento destinado ao desenvolvimento corporal e social das crianças, no qual a brincadeira popular, o jogo coletivo e o 
contato com desafios motores são ferramentas de estímulo. As crianças pulam corda, brincam de esconde-esconde, de pega-pega, de 
corre-cutia e fazem circuitos corporais e sensoriais.
Segunda atividade – como a primeira atividade, é dedicada ao desenvolvimento cognitivo e expressivo das crianças.
Roda de história – nosso turno se encerra com uma nova roda, desta vez destinada à valorização da literatura e da leitura. A contação de 
histórias é feita por educadorxs, crianças e familiares. As histórias da roda são lidas, cantadas, recontadas ou inventadas.

Nossa Rotina



A equipe psicopedagógica da Vivendo e Aprendendo é formada por  três coordenadores 
(as) com formações em Pedagogia e Psicologia, bem como por professores (as) e estagiários 
(as), que formam duplas de educadores responsáveis pelo trabalho em sala de aula.

A pré-condição para que um profissional ingresse é possuir uma postura ética e 
responsável em sua prática educativa. A formação teórica de cada profissional contribui 
para a construção de uma prática educacional que busca valorizar o desenvolvimento 
das crianças como autoras do seu conhecimento. Para tanto, entende-se que é 
extremamente importante a interrelação entre os diversos campos do saber. 

Sendo assim, o corpo de educadores é composto não só por pedagogos, mas também por 
profissionais de distintas áreas do conhecimento: sociólogos, biólogos, cineastas, 
filósofos e outros. Todas as características diferenciadas dxs educadorxs atuantes em 
sala, quando somadas, possibilitam a vivência, junto com as crianças, de conceitos 
fundamentais: ALTERIDADE, DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO, REPRESENTAÇÃO, OUTRIDADE E 
RESILIÊNCIA.

Equipe Pedagógica



Processo Associativo
A Associação Pró Educação Vivendo e Aprendendo foi fundada em 1982, por pessoas que procuravam um espaço de 
convivência que possibilitasse uma educação nascida da união dos ideais e experiências daqueles que formavam a 
comunidade. Nesse contexto, nasceu a associação, constituída por um estatuto norteador das ações democráticas e 
participativas. Não escolhemos trabalhar ou colocar nossos filhos num espaço qualquer, decidimos nos associar a este 
ideal e ajudar a mantê-lo. Para isso, a  associação é constituída por instâncias e comissões formando o nosso 
modelo de gestão participativa. Quem precisar de uma luz sobre como participar, converse com os professores, com a 
coordenação, com os membros das instâncias, com a administração ou com alguém que encontrar na pracinha. 

As decisões mais importantes da Vivendo são tomadas em assembleias gerais, mas a associação conta com 
colegiados e instâncias formadas por famílias, educadorxs e funcionários que auxiliam no processo de 
gestão coletiva da associação.

Além de comissões para áreas específicas (comunicação, bem-estar, espaço, entre outras), há o Conselho 
Pedagógico – que debate e acompanha projetos e ações pedagógicas – e o Fórum de Aprovação, Avaliação e 
Progressão (FAAP), responsável pela seleção e avaliação dos educadores. A Diretoria da associação também é 
formada por representantes das famílias e funcionários, e é eleita anualmente.

A participação das famílias ainda é muito importante nas demais atividades realizadas na associação, 
como as duas edições da Festa dos Adultos (maio e setembro), a Festa da Cultura Popular e os multirões.

https://escolavivendoeaprendendo.wordpress.com/historia/
https://escolavivendoeaprendendo.wordpress.com/associacao/
https://escolavivendoeaprendendo.wordpress.com/equipe-pedagogica-2/
https://escolavivendoeaprendendo.wordpress.com/equipe-pedagogica-2/


ASSOCIAÇÃO PRÓ-EDUCAÇÃO
VIVENDO E APRENDENDO

A Vivendo e Aprendendo é uma associação onde as crianças brincam e os 
pais aprendem. Um grande quintal, um parquinho e seus brinquedos (alguns 
construídos pelas próprias crianças), as árvores que desafiam os pequenos 
com escaladas e protegem os adultos com suas generosas sombras, acolhem a 
todos que estejam dispostos a vivenciar essa experiência em educação.

a Vivendo oferece à comunidade a oportunidade de outra escolha: de 
participar ativamente da educação de suas crianças. Oferece o associativismo 
para a formação de cidadãos plenos para um futuro que se constrói hoje.

Para maiores informações acesse nosso site: 
https://vivendoeaprendendo.org.br/

Siga a gente nas redes sociais: 
https://www.instagram.com/escolavivendoeaprendendo/
https://www.facebook.com/vivendoeaprendendo

Vídeo institucional:
https://www.instagram.com/tv/CFBBBisl4ej/

https://vivendoeaprendendo.org.br/
https://www.instagram.com/escolavivendoeaprendendo/
https://www.facebook.com/vivendoeaprendendo
https://www.instagram.com/tv/CFBBBisl4ej/

