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Circular nº  336/2019 – NPE - RETIFICADA 

Osasco, 09 de setembro de 2019. 

 

Senhores (as) Gestores (as), 

Prezados (as) professores (as). 

 

Assunto: Primavera X: Mutirões comunitários em prol do cuidado com águas em todo o Brasil. 

 A Sra. Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais, solicita ampla 

divulgação junto à comunidade escolar sobre Primavera X: Mutirões comunitários em prol do 

cuidado com águas em todo o Brasil. 

A Primavera X é uma tecnologia social que utiliza como ferramenta uma metodologia gamificada 

que desafia as crianças e jovens do Brasil a mobilizarem seus amigos, escolas e comunidades 

para que, juntos, realizem mutirões de cuidados às microbacias hidrográficas. A metodologia da 

Primavera X e da 5ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente é uma adaptação 

do jogo social Jornada X desenvolvido pela Livelab. O jogo está dividido em 6 missões (O 

Chamado, A Liga, A Microbacia, Parceiros, A Campanha, O Mutirão e A Solução) que serão 

enviadas semanalmente para o Diário de Bordo das Ligas no Instagram (@primaveraxoficial) e 

no Whatsapp da Primavera X.  No processo de mobilização é importante atenção ao cronograma 

do jogo das próximas semanas:  

  

09/09 - 19/09 | O CHAMADO - Convocação dos jogadores; 

21/09 - 26/09 | 1. A LIGA - Formação da liga  

27/09 - 03/10 | 2. A MICROBACIA - Conheça a microbacia hidrográfica do seu território;  

04/10 - 07/10 | 3. OS PARCEIROS - Quem e onde estão as pessoas que podem de ajudar dessa 

jornada?  

08/10 - 10/10 | 4. A SOLUÇÃO - O que a Liga pode fazer em prol da sua microbacia?  

11/10 - 14/10 | 5. A CAMPANHA - Chama todo mundo! Aprenda sobre o poder do coletivo.  

15/10 - 28/10 | 6. O MUTIRÃO - O grande dia da Primavera X! Chegou o momento de ver as 

ligas e a comunidade em ação!  

 

Para apoiar a divulgação da Primavera X, compartilhamos, em anexo, o Manual de Game 

Masters*, documento produzido pela LiveLab, o link da videoconferência** “Primavera X 2019 

- Rede Estadual de Ensino - São Paulo (realizada no dia 06/09/2019).  

 

Para informações adicionais sobre o regulamento, cadastro de professores e estudantes e o 

cronograma, recomendamos o acesso ao site oficial*** e ao vídeo**** do bate-papo com Edgard 

Gouveia Jr., o-criador da “Primavera X”.  

 

 É importante destacar que a Primavera X é protagonizada pela juventude. Quanto ao papel dos 
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adultos nesse processo, podemos destacar que é o de 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. 

  

Contamos com o apoio dos Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos Interlocutores 

de Educação Ambiental”, Projetos Especiais e colaboradores das 91 Diretorias Regionais de 

Ensino para que divulguem as informações e materiais de apoio aos gestores, professores e 

estudantes das escolas da rede estadual de ensino. 

 

*Manual de Game Masters: 

https://drive.google.com/file/d/1CqOY0ooXcEfLtc4dbfe6qhqg5a91K6H8/view 

**Videoconferência:  

http://www.rededosaber.sp.gov.br/videoteca/DadosBloco.aspx?id_bloco=2932 

***Site oficial: https://primaverax.org.br/ 

****Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=G0wcAcyXiiI&feature=youtu.be  

 

 

 

Quaisquer dúvidas/solicitações, por gentileza, contatar o PCNP Phillipp Oliveira (2284-8321), ou 

no e-mail: phillipp@professor.educacao.sp.gov.br   

 

 

 

 

 

 

 

Agradece antecipadamente a colaboração. Atenciosamente,  

 

 

 

 

Maristela Manfio Bonametti  

RG: 16.277.864-8  

Dirigente Regional de Ensino 

Elza Sampaio 

RG 8.497.507-6 

Diretora do Núcleo Pedagógico 
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