
Gincana Primavera X mobiliza mais de 4 mil crianças e jovens para            
cuidar das águas em todo país 
 
Mutirões e ações cooperativas de conservação, limpeza e educação ambiental marcam a            
fase final do jogo, que vai até o dia 5 de novembro 
 
Outubro de 2019 - "Você recebeu um chamado para cuidar das águas de sua comunidade               
de forma rápida, divertida e sem botar a mão no bolso". Com esse convite, lançado em                
setembro, a Primavera X já mobilizou mais de 4.300 pessoas, em sua maioria jovens e               
crianças, em uma gincana nacional gratuita e comunitária de cuidado com as águas e              
microbacias hidrográficas do país. Após formar ligas, escolher um corpo d'água e pensar             
soluções locais, os jovens agora preparam a fase final do jogo: ao longo das próximas duas                
semanas, ações coletivas e cooperativas de cuidado e conservação das águas acontecerão            
em mais de 150 microbacias hidrográficas de diferentes regiões do país.  
 
"Durante as primeiras cinco semanas de jogo, jogadores de 7 a 17 anos, bem como               
responsáveis, professores e Aliados, criaram ligas, exploraram microbacias e ativaram          
redes locais com especialistas para buscar soluções; agora, estão convocando suas           
comunidades para participar da última e mais importante missão da gincana: mutirões para             
coleta de lixo em nascentes, plantio de mudas, atividades pedagógicas como oficinas,            
palestras, entre outras ações", explica Luti Guedes, coordenador de articulação da           
Primavera X. "Como o propósito da gincana não é eleger um vencedor, ainda há tempo               
para participar, seja criando uma atividade ou apoiando alguma que já existe. As inscrições              
para aliados do jogo podem ser feitas até o dia 25 de outubro no site               
https://primaverax.org.br/.” 
 
A Primavera X está compilando a lista de mutirões e ações coletivas por cidade neste link. 
 
Na edição 2019, a Primavera X conta com o apoio de importantes parceiros na difusão do                
chamado do jogo e mobilização de escolas e jogadores, tais como: Secretaria de Estado de               
Educação de São Paulo, Secretaria Estadual de Educação da Bahia, Secretaria Estadual de             
Educação de Pernambuco, Secretaria Estadual de Educação do Pará, Escoteiros do Brasil,            
Coletivos Jovens de Meio Ambiente, Ashoka, Instituto Alana, OKE, Juntos pela Água,            
Projeto Cooperacão, Portal Quebrando o Tabu, REJUMA e Escola Municipal Pedro           
Caminoto/Prefeitura de Teodoro Sampaio. 
 
O Jogo 
 
“A ideia é que as crianças e jovens sejam protagonistas da transformação proposta pelo              
jogo, e os adultos possam orientá-los e protegê-los durante o processo”, destaca Edgard             
Gouveia, criador da metodologia. “As prefeituras locais também podem apoiar, permitindo           
que as crianças realizam suas missões em espaços públicos, assim como empresas e             
instituições podem favorecer, doando materiais e ampliando cada vez mais as ações",            
explica Edgard. A metodologia da Primavera X foi testada em 2018 e é uma adaptação do                
jogo social Jornada X desenvolvido pela Livelab, uma organização sem fins lucrativos,            

https://primaverax.org.br/
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https://www.livelab.org.br/sobre/


especializadas em games pedagógicos. A Primavera X dialoga com os Objetivos do            
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4, 6, 11 e 14 que, respectivamente, atuam por            
educação de qualidade, água potável e saneamento, cidades e comunidades sustentáveis. 
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