MANUAL DE
ALIADOS

Para quem é destinado
esse manual?
Esse manual é destinado a toda pessoa que está disposta a encorajar
o sucesso dos jogadores nas missões da primavera X. Seja apoiando
uma ou várias ligas de jogadores.
Nesse material você saberá em detalhes como pode ser um(a)
aliad@.
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Glossário
Jogadores: Os protagonistas do jogo - são crianças, jovens e estudantes de todo o Brasil que aceitaram o chamado da Primavera X.
A liga: São times criados e compostos por Jogadores. As ligas são
responsáveis por realizar as missões e mobilizar a comunidade do
seu território em prol das águas.
Agência X: É uma inteligência central do jogo, responsável por todo o
monitoramento e intercâmbio entre as missões e jogadores. Atuam
em escala nacional.
Game Master: Pessoa aliada da Primavera X, ponte entre a Agência
X e os Jogadores, com a missão de engajar e fortalecer as Ligas se
manterem firmes no propósito de transformar seu território.
O Aliado: Pessoa disposta a encorajar, apoiar e contribuir com as
ligas para a realização das suas missões. Podendo ser aliado de uma
ou mais ligas.
Primavera X: A Primavera X é uma tecnologia social que utiliza como
ferramenta uma metodologia gamificada que desafia às crianças e
jovens do Brasil à mobilizarem seus amigos, escolas e comunidades,
para que juntos, realizem mutirões de cuidados as microbacias hidrográficas.
Missões: São desafios que devem ser cumpridos pelas As ligas a
cada semana. Os cartões com desafios são enviados pela Agência X.
Cada cartão possui instruções de como passar em cada fase do jogo.

Diário de bordo: Local onde as ligas devem compartilhar sua performance para realização de cada uma das missões. Cada Liga terá
autonomia para criar seu diário de bordo em forma de perfil na conta
da rede instagram. O Diário deve ser alimentado com informações
toda a semana, podendo ser em forma de foto ou vídeo de ações,
encontros, conversas, partilhas sobre o processo de realizar missões.

O que é a
Primavera X?
A Primavera X é uma tecnologia social que utiliza como ferramenta
uma metodologia gamificada que desafia às crianças e jovens do
Brasil à mobilizarem seus amigos, escolas e comunidades, para que
juntos, realizem mutirões de cuidados as microbacias hidrográficas.
A primavera X se iniciará no dia 21 de setembro, com a ativação da
primeira missão, e irá se finalizar nas semanas do dia 15 à 28 de outubro, com os mutirões locais espalhados pelo país. O jogo está dividido em 6 missões que serão enviadas semanalmente para o Diário de
Bordo das Ligas no Instagram e no Whatsapp da Primavera X.

A Primavera X é gratuita,
apartidária e protagonizada
pela juventude.

Principais regras
do jogo
1. Ninguém faz nada sozinho – todos os jovens devem atuar junto aos
responsáveis e educadores;
2. A missões devem ser realizadas de forma sustentável, divertida e contar
com o apoio da comunidade.
3. As ações do Mutirão devem acontecer de maneira FAST, FUN, FREE &
FANTASTIC, ou seja, Rápida, Divertida, sem colocar a mão no bolso e o resultado deve ser Fantástico.
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MANIFESTO

A Primavera X não é só "um jogo de criança", é parte de uma jornada
maior de autoconhecimento e crescimento que todo herói e heroína
atravessam para entender como usar sua força e seus poderes para
cuidar das águas, proteger o planeta e assim defender o futuro da
humanidade.
Embora o passado não possa ser alterado nem mesmo por viagens no
tempo, o futuro pode ser construído de forma mais justa, responsável,
cuidadosa e igualitária. De acordo com cientistas, pesquisadores e as
mentes mais brilhantes de todos os cantos do mundo, nos próximos
10 anos a crise ambiental e climática terá efeitos irreversíveis para a
humanidade. Nossa casa está pegando fogo!
Por isso, cuidar das águas e do meio ambiente é urgente. Precisamos
de todas e todos e sabemos que nunca é cedo demais para começar!
Não importa se a pessoa tem 15, 13, 10 ou 7 anos: crianças e jovens têm
o poder de influenciar e transformar os ambientes e comunidades em
que vivem!
Na Primavera X, usamos as melhores ferramentas e instrumentos disponíveis! Nossas armas mais poderosas não são secretas:
o conhecimento, a colaboração, a informação e a educação <3

Juntos, podemos ser fantásticos de forma rápida, divertida e sem
colocar a mão no bolso.
Acreditamos na força das crianças e da juventude, suas vilas e comunidades locais! Suas aldeias, quilombos, favelas! Suas escolas, terreiros, igrejas e templos! Acreditamos na força das famílias, dos coletivos, das cooperativas, dos teatros! Das feiras, das roças, dos rios, das
ruas! Das praças, dos parques, das matas, das florestas, dos bairros,
das cidades! Acreditamos na força de tudo que é coletivo, que nasce
dos encontros e que produz novas possibilidades! De tudo que dá
frutos na cooperação, promove desenvolvimento e organiza saberes!
Há um provérbio ancestral africano que diz que é preciso uma vila
inteira para se criar uma criança; pois agora as crianças se levantam
para proteger as suas vilas! É assim na Primavera X, que mobiliza os
super poderes das crianças e jovens para salvar as águas do Brasil.

O papel do Aliado
Pode ser Aliado toda a pessoa que se sentiu chamada para apoiar a
Primavera X. É a pessoa que quer ver o sucesso dos jogadores. E estar
disposta a engajar e fortalecer as ligas a se manterem firmes no propósito de transforma seu território.
A Agência X espera que @ Game Master:
A Agência X espera que @ ALIADO:
a. Espalhe e Divulgue o vídeo chamado da Primavera X;
b. Divulgue e ajude a mobilizar pessoas e recursos para o apoiar
o ação das ligas. Lembrando que não é pra fazer as missões pelos
jogadores, e sim, mostrar ferramentas ou indicar caminhos que eles
possam seguir.
c. Apoio ao registro e divulgação das Missões – sabemos que
algumas ligas serão formadas por crianças e você pode apoiar administrando o diário de bordo da liga, contribuindo assim, para a garantia da integridade física das crianças e adolescentes.
d. Colocar a mão na massa nos mutirões;

Você é um(a) ALIADO Educador@?
Sabemos que os educadores e educadoras são os maiores aliados
dessa geração na construção de um país e um mundo melhor! Durante os desafios do jogo convidamos você a conectar as experiências
práticas das missões com as lições em sala de aula.

Como jogar
O jogo está dividido em 6 missões que serão enviadas semanalmente
para o Diário de Bordo das Ligas no Instagram e no Whatsapp da
Primavera X. A primeira missão é A LIGA, que se inicia dia 21 de setembro, onde os jogadores precisarão olhar a sua volta à procura de
amigos para compor a sua Liga. Para chegar ao fim do jogo As ligas
precisam realizar todas as missões até o grande dia da Primavera X,
onde todos estarão focados e juntos realizando as ações da missão O
MUTIRÃO, que ocorrerá nas semanas de 15 a 28 de outubro.

FIQUE POR DENTRO DAS
DATAS DO JOGO

21.09

09.09

04.10

27.09

11.10

08.10

15.10

O CHAMADO - Convocação dos jogadores
1. A LIGA - Forme a sua liga
2. A MICROBACIA - Conheça a microbacia hidrográfica do seu
território;
3. A REDE - Quem e onde estão as pessoas que podem de ajudar
dessa jornada?
4. A SOLUÇÃO - O que a Liga pode fazer em prol da sua microbacia?
5. A CAMPANHA - Chama todo mundo! Aprenda sobre o poder do
coletivo.
6. O MUTIRÃO - O grande dia da Primavera X! Chegou o momento de
ver as ligas e a comunidade em ação!

A escolha
Se você chegou até aqui, é possível que seja você, a pessoa que estamos procurando para vestir a camisa de ALIADO da primavera X.
Chegou a hora de decidir.
Inscreva-se agora e seja uma aliado da primavera X:

www.primaverax.org.br
@primaveraxoficial

