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O QUE VOCÊ PRECISA SABER

SOBRE A PRIMAVERA X



O QUE É A PRIMAVERA X?

A Primavera X é um desafio aos estudantes do Brasil para mobiliza-
rem suas escolas e comunidades e juntos realizarem mutirões de 
cuidados de  mananciais e corpos de água. É uma ação que foi 
desenvolvida após a V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio 
Ambiente (CNIJMA) que ocorreu em junho de 2018, envolvendo quase 
10 mil escolas em todo o país. 

Foi proposta pela ONG LiveLab e organizada e mobilizada nacional-
mente em parceria com o MEC, o MMA, a Agência Nacional de Águas 
e os Coletivos Jovens pelo Meio Ambiente (CJ). Com o sucesso da 
primeira versão em 2018, a Primavera X terá a sua segunda edição 
em 2019 para darmos continuidade a esse importante movimento e 
compromisso.

QUANDO ACONTECERÁ?

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 outu-
bro, com os mutirões locais espalhados pelo país. 

COMO SERÁ A PRIMAVERA X?

O jogo está dividido em 6 missões que são divulgadas semanalmente 
no Instagram e no Whastapp da Primavera X. A cada missão, esta 
nova nova geração será desafiada a realizar uma etapa do caminho 
até o grande dia da Primavera X. No final deste documento, você 
pode conferir o Mapa do Jogo. 
 

Perguntas comuns



ONDE?

A Primavera acontece nas comunidades e escolas em todo o território 
nacional.

QUEM PODE PARTICIPAR?

Todas as pessoas que queiram cuidar do Brasil cuidando de suas 
águas. Ela será animada por essa nova geração de lideranças que vê 
e pensa o mundo de uma forma mais integrada e bonita do que nós, 
os adultos de hoje. Mas qualquer pessoa pode ser tocada e convoca-
da para essa missão! Quanto mais gente, melhor!

COMO A MINHA ESCOLA PODE APOIAR  A PRIMAVERA X?

Há uma forma muito poderosa através da qual a sua escola pode 
apoiar a Primavera X:
 1. Peça a seus professores e professoras que compartilhem  o 
vídeo chamado para a Primavera; 
 2. Conversem com as crianças (potenciais jogadores) sobre a 
sua relação com a natureza no dia-a-dia, que incluam debates práti-
cos sobre o ciclo da água, que conversem sobre o ecossistema - a 
comunidade e a natureza - em que vivem. 
 3. Motive-os a participar dessa jornada de cuidado e amor com 
as águas do nosso país.

QUAL O PAPEL DOS PROFESSORES E DAS PROFESSORAS NESSE 
PROCESSO?

Os professores e professoras são os maiores aliados dessa geração 
na construção de um país e um mundo melhor! Use a sala de aula 
para saber como eles estão vivendo essa missão, conectar as 
experiências práticas com as lições, usar a imaginação e a inteligên-
cia como aliadas na realização dos sonhos e das missões!

[ALIADO PROFESSOR]



jovens: vídeos, figurinhas do whatsapp, material de apoio para 
aulas…
 2. Espalhar esse material, convocando os agentes X e mais 
aliados para essa missão!
 3. Ficar atento, perguntar, acompanhar, vibrar, relembrar a sua 
própria infância! Quais histórias a criança que você foi tem para 
contar para as crianças de hoje?
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[ALIADO ESCOLA]

[ALIADO ADULTO]

QUAL O PAPEL DOS ADULTOS NESSE PROCESSO?

Colocar a mão na massa, apoiar os adolescentes e jovens envolvidos, 
divulgar, ajudar a mobilizar pessoas e recursos para a ação, registrar 
e divulgar o antes, o durante e o depois da ação.

Como Aliados, os adultos têm três missões: 
 1. Acessar o site da Primavera X e pegar todo o material que 
considerar interessante e estratégico para engajar as crianças e os 
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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. 

Principais  regras do jogo

FAST

FUN FREE

FANTASTIC
RÁPIDO

DIVERTIDO GRATUITO

FANTÁSTICO



COMO ACONTECERÁ A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS?

As ações realizadas deverão ser compartilhadas pelas Ligas (os 
times que os jogadores montam) em tempo real, por meio das redes 
sociais e ferramentas da internet, para dar maior visibilidade e para 
que todas as pessoas interessadas possam acompanhar.

TEM CUSTOS?

Não. Essa ação precisa ser realizada com o apoio das pessoas e suas 
comunidades. É um desafio em forma de gincana e todos precisam 
colaborar com os recursos que possuem para cumprir a missão.

QUEM SÃO OS PARCEIROS/REALIZADORES DA AÇÃO:

LiveLab e Epic journey (organizações parceiras de design de games e 
processos interativos), REJUMA (Redes de Juventude para o Meio 
Ambiente), Coletivos Jovens de Meio Ambiente, SISA, Escoteiros do 
Brasil, Juntos pela Água e diversos parceiros nacionais e regionais 
comprometidos com o tema.

FIQUE POR DENTRO DAS DATAS
09/09 - 28/10

MICROBACIAA LIGAO CHAMADOMISSÕES

09.09 27.09 08.10 15.10

21.09 04.10 11.10



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!



www.primaverax.org.br

@primaveraxoficial


