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O que é a Primavera X?

A Primavera X é um “game social”, ou seja, uma gincana nacional focada no cuidado com 
o meio ambiente, com propósito de fomentar o surgimento de equipes comunitárias, 
formadas por crianças e jovens, para desenvolver projetos sobre a preservação de 
nascentes, riachos, açudes e lagoas.

É uma ação desenvolvida após a V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio 
Ambiente (CNIJMA), que ocorreu em junho de 2018, em proposta da ONG LiveLab, e que 
foi organizada e mobilizada nacionalmente 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 a Primavera X terá a sua segunda edição, em 2019, 
como um desafio aos jovens do Brasil, no qual se incluem os escoteiros, para mobilizarem 
suas comunidades e, juntos, realizarem mutirões de cuidados de mananciais e corpos de 
água.

Os Escoteiros do Brasil estão incorporando esta atividade ao 21º Mutirão Nacional Escoteiro 
de Ação Comunitária, de tal maneira que a participação dos jovens deverá ser relatada 
como uma atividade do MutCom.

Quando acontecerá?

A gincana Primavera X se iniciará no dia 21 de setembro, com a ativação da primeira 
missão, e terá seu término no dia 27 de outubro. 



Como será a Primavera X?

O jogo está dividido em sete missões que são divulgadas semanalmente no Instagram e 
no Twitter da Primavera X. A cada missão as equipes serão desafiadas a realizar uma etapa 
do caminho até o grande dia da Primavera X. 

Como se inscrever?

Os jovens se inscrevem no site www.primaverax.org.br, individualmente. No momento 
da inscrição deverão indicar que são escoteiros, pois passarão a receber comunicação 
especifica para a edição Primavera X - Escoteiros Brasil.

Como receberão as mensagens com tarefas?

A partir da inscrição a coordenação do Primavera X enviará as mensagens com as missões 
diretamente para os inscritos. 

Quem pode participar?

O game Primavera X é especialmente destinado aos jovens que se encontram nos Ramos 
Escoteiro e Sênior, que queiram cuidar do Brasil e de suas águas. Quando da formação 
das equipes os jovens serão incentivados a fazer isso com suas patrulhas, com jovens de 
outras patrulhas ou tropas, de outros Grupos Escoteiros e, é claro, incorporando seus 
amigos que não são escoteiros.

Como acontece a atividade?

Depois de inscritos a coordenação do Primavera X enviará mensagens para os jovens, 
orientando-os a formar as equipes e seguir os passos para concluir as tarefas.

Qual o papel dos adultos nesse processo?

Os escotistas dos Grupos Escoteiros têm uma função muito importante, seja motivando 
os jovens a se inscreverem no Primavera X, ou os apoiando para que consigam realizar as 
diversas tarefas solicitadas nas mensagens.



Como a nossa organização pode apoiar a Primavera X?

Todos os níveis dos Escoteiros do Brasil podem apoiar a atividade, divulgando sua 
realização e incentivando a participação. As Unidades Escoteiras locais podem aproveitar 
a participação no Primavera X como uma atividade válida para o 21º MutCom, incluindo 
seu relatório no Paxtu.

Como acontecerá a divulgação das ações realizadas?

As ações realizadas deverão ser compartilhadas pelas Ligas (as equipes organizadas pelos 
jovens) 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. Orientação 
específica sobre isso será oferecida nas tarefas.

Qual o resultado esperado para Primavera X?

Realizar 5 mil ações simultâneas em todo o Brasil, protagonizadas pelas crianças e jovens, 
nos territórios das comunidades escolares envolvidas no processo.

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.



Qual o mapa do jogo?

Período O quê Missão Quem Como

09/09 - 19/09
Espalhar o vídeo-

chamado
Convocar
Jogadores

Direção Nacional, 
Regiões Escoteiras 

e Unidades 
Escoteiras Locais

Dirigentes e escotistas 
devem repassar o vídeo-
chamado aos jovens dos 
Ramos Escoteiro e Sênior.

20 - 26/09
Montar as Ligas (as 

equipes)
A Liga Jovens

Mobilizar uma equipe em 
torno de 20 pessoas para 
jogar, e tirar uma Foto X 

juntos.

27/09 - 03/10
Conheça a sua 

microbacia
A microbacia Jovens

Conhecer e divulgar o 
mapa da microbacia 
escolhida, marcando 

quais os corpos d’água 
mais próximos do Grupo 

Escoteiro que a equipe vai 
querer cuidar.

04 - 07/10
Acesse a sabedoria 

ao seu redor!
Os parceiros Jovens

A missão é encontrar pelo 
menos 5 especialistas em 
águas mais próximos da 

equipe e aprender com eles 
tudo sobre a microbacia. 

Servem professores, 
cientistas, estudiosos, 
fazendeiros, ONGs, 

mateiros, residentes, etc.

08 - 10/10

Articulação de 
parcerias locais 
para apoiar as 

ações planejadas

A solução Jovens

Pesquisar online e ouvir 
os especialistas da região 

para encontrar as melhores 
soluções para proteger a 

microbacia escolhida.

11 - 14/10

Articulação junto a 
toda a sociedade 
e aos meios de 

comunicação para 
divulgar as ações

A Campanha Jovens

Divulgar nos meios de 
comunicação, conseguir 

apoios dos coletivos na sua 
comunidade e convocar 

toda a sociedade para 
colaborar.



Período O quê Missão Quem Como

15 - 28/10

Mobilização 
de recursos e 

implementação 
das ações

O Mutirão
Jovens, escotistas, 

famílias, 
apoiadores

Realizar pelo menos uma 
ação de cuidado e proteção 

da microbacia que foi 
escolhida pela equipe.


