PRIMAVERA X
O QUE DIVULGAR?
A Ação pós V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) – Denominada
de PRIMAVERA X.
O QUE É A PRIMAVERA X?
É uma ação pós-conferência, proposta e desenvolvida pelos Coletivos Jovens pelo meio
ambiente, facilitadores na etapa final da V CNIJMA, que pretende envolver os participantes de
todo processo conferencial (escolar, municipal, regional, estadual e nacional) para continuar a
jornada épica, iniciada nas etapas anteriores, organizando e realizando ações de proteção e
cuidados para com a água, em seus territórios.
É, portanto, um desafio aos estudantes para mobilizarem suas escolas e comunidades e
juntos realizarem mutirões, ações concretas de recuperação e cuidado de mananciais e
corpos de água que ocorrendo simultaneamente em todas as localidades envolvidas com o
processo.
QUANDO ACONTECERÁ?
Ela já começou! Com duração de 45 dias, a campanha de mobilização pretende chamar a todos
para colocar a “mão na massa” simultaneamente nos dias 22 e 23 de setembro de 2018. A
ação poderá se estender, a depender de cada comunidade envolvida.
COMO SERÁ A PRIMAVERA X?
Ela acontecerá como uma jornada gamificada, onde os estudantes poderão se engajar em
missões prévias, que lhes serão dadas por meio de “CARDs” (que podem ser acessados em
https://primaverax.ning.com/
ou
em
http://www.mma.gov.br/educacaoambiental/formacao/item/15052.html ), preparando-os para os dias da Primavera X,
O game está dividido em 7 missões que são divulgadas uma a cada semana. A cada missão,
esta nova geração será desafiada a realizar uma etapa do caminho até o grande dia da
Primavera X.
ONDE?
Nas escolas e comunidade, em todo o território nacional.
QUEM PODE PARTICIPAR?
Todos que queiram cuidar do Brasil, cuidando de suas águas. Ela será animada pelos delegados
e delegadas, seus acompanhantes na CNIJMA, seus colegas de escola, amigos e amigas,
professoras(es), pais e outras pessoas da comunidade. Quanto mais gente, melhor!
EU NÃO PARTICIPEI DA V CNIJMA, COMO POSSO ME ENGAJAR NA PRIMAVERA X?
Se você participou de outras versões anteriores da conferência, sejam elas na etapa escolar,
municipal/regional e ou estadual, você já é uma jogadora ou jogador em potencial. Procure os
jovens e adultos que organizaram esses processos para se engajar.
Se você não participou, ainda está em tempo. Crie um time e faça acontecer as missões. Siga as
regras do jogo e noticie a sua ação nas redes sociais, utilizando a hashtag #primaveraX, para
que todos possam ver sua ação.

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.
ONDE ESTÃO OS CARDS E COMO POSSO ACESSÁ-LOS?
Os CARDS (missões) serão disponibilizados em https://primaverax.ning.com/ ou em
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/formacao/item/15052.html,
no
calendário
informado neste documento, para criar expectativa, curiosidade e empolgação nos estudantes.
Esses cards poderão, também, ser compartilhados à vontade por todos, nos grupos de
WhatsApp, facebook e Instagram.

Data

O quê

Missão

Até
12/08

Apoio à mobilização
das escolas

Missão 1 – A Tribo Mobilizar os colegas para a
primavera x posta e ter muitas
curtidas.

Até
19/08

Convocação
Comunidades

Missão 2 – O Clã

Até
02/09

Escolha
dos
mananciais que serão
cuidados

Missão 3 – O Meu Escolher o manancial que vai ser
Manancial
cuidado e filmar a história do lugar
(1 a 3 mim) e emocionar as pessoas.

Até
09/09

Articulação
de
parcerias locais para
apoiar
as
ações
planejadas

Missão 4 – A Cura

Até
16/09

Articulação junto aos
meios de comunicação
para divulgação das
ações

Missão 5
Campanha

Dias
22 e
23/09

Implementação
ações

Missão 6 – Mãos à Postar vídeos e depoimentos das
Obra
pessoas que estão realizando as
ações. Sair na mídia local.

das

das

como

–

mobilizar um grupo de pessoas para
fazer a ação e postar a sua tribo do
face book, no Instagram e no site

Encontrar soluções para cuidar do
manancial. Postar vídeos, desenhos,
fotos e links das melhores ideais.

A Divulgar nos meios de comunicação
e mostrar os resultados alcançados

