PERGUNTAS
FREQUENTES

O JOGO
O que é o jogo?
É um jogo que irá promover a mobilização de milhares de crianças e
jovens do Brasil, que juntos vão transformar o país cuidando das
águas.
Como funciona?
A Primeira X é um jogo dividido em 6 missões, cada missão terá o
prazo de uma semana para ser realizada.
Para jogar o primeiro passo é o cadastro no site. Após isso você deve
entrar em um grupo oficial da primavera X por onde receberá as missões.
O objetivo é que ao final do jogo crianças e jovens de 7 a 17 anos realizem um mutirão em prol das águas do seu território!
Tudo isso de forma divertida, rápida e sem custo ;)
quem pode jogar?
O público alvo da primavera X 2019 são crianças e jovens de 7 a 17
anos. Professores, pais e responsáveis podem participar como aliados dos jogadores.
Como faço para participar do jogo?
Faça sua incrição em https://primaverax.org.br/

Até quando pode se inscrever?
Pode se inscrever durante todo o período da primeira X. Mas para participar como todos nessa primeira etapa é até o dia 26/09.
Onde o jogo acontece?
As missões são distribuídas online através do email cadastrado e
grupo do whatsapp.

MISSÃO | A LIGA
Principais dúvidas da primeira missão
1.Como montar uma liga?
Orientações estão no cartão da missão enviado por e-mail e
WhatsApp. E que também está aqui no perfil do grupo.
2. Quantas pessoas podem participar da liga ?
A liga pode ser formada por no mínimo 12 pessoas, o número máximo
depende de você.
3. Precisa estar vinculado a uma escola?
Não é obrigatório.
4. Quem pode fazer parte da liga?
A liga pode ser formada por qualquer pessoa, seja ela cadastrada ou
não. Pode ser da sua escola, de outra escola, da sua rua, primos.
O importante é que quem fizer parte da liga, faça seu cadastro no site.
Ou seja, o cadastro pode ser feito depois de entrar na liga :)
5. Até quando posso formar a liga?
Até o dia 26/09, mas durante todo o período do jogo novos integrantes podem entrar na Liga. O importante é que os novos integrantes façam o cadastro no site.

6. Não fica confortável para gravar o vídeo do diário de bordo?
Pode publicar uma foto e na legenda escrever as informações
solicitadas no cartão da missão.
7. Por que tenho que falar de super poderes?
Nós, da agência X acreditamos no potencial de cada criança e jovem
em transformar o planeta de maneira positiva. Os super poderes são
habilidades que você tem que podem contribuir com o cuidado das
águas do Brasil.
8. Onde postar os vídeos e fotos?
Depois de criar o diário de bordo da liga, todas as informações
solicitadas devem ser compartilhadas e publicadas por lá :) Sempre
use a #primaverax2019 nas suas publicações

Link de cadastro das ligas no site:
https://primaverax.org.br/o-jogo/a-liga/

