
Criamos e vamos continuar criando vídeos explicando as regras do torneio.

Queremos facilitar a compreensão do maior torneio intercolegial da América Latina!

O único completamente gamificado!

NEWSLETTER  I N TERCOLEG IAL

Galera, a primeira fase do torneio acabou! 

Visitamos 50 instituições de ensino, falamos com mais de 500 professores, 2500

alunos fizeram oficinas e agora 250 alunos irão representar suas escolas na última

fase do Intercolegial de Games de Maricá, o Ti-Games! 

Como sempre, vamos postar todas as informações na página oficial do torneio e no

site, porém agora é essencial que todos os participantes estejam inscritos! Contamos

com a ajuda de quem já se inscreveu para divulgar a página pois não usamos outros

meios para as chamadas oficiais.

São mais de 100 mensagens e e-mails diários, não podemos individualizar a

comunicação!
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HTTPS : / /WWW .YOUTUBE .COM /WATCH ?V =N INXYLRVWFE

HTTPS : / /WWW .T IGAMESMAR ICA .COM .BR /GALER IA -DE -FOTOS

Já temos datas! A primeira etapa acontece dia 06, 13h, na Escola

Opção A do Centro de Maricá! No dia seguinte, dia 07, 9h, na

Municipalizada de Inoã! Serão 20 etapas e 4 eventos abertos ao

público! As escolas que sediam as etapas recebem pontos extras.

Afinal, todos os esforços da escola contam pontos!



TIGAMESMARICA .COM .BR
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Confira nossas páginas e acompanhe o torneio!

Facebook TI Games: https://bit.ly/325bxmL

Instagram TI Games: https://www.instagram.com/tigamesmarica/

www.tigamesmarica.com.br

 

Ouvimos diversas sugestões e atendemos algumas. Vamos

falar das regras em vídeo e em texto, mas adiantamos que

vamos flexibilizar a regra dos 5 alunos representando a escola.

Afinal, não é um torneio para indivíduos, mas para uma

comunidade escolar, envolvendo todos de um município. Um

gigantesco esforço coletivo!

Professores, agradecemos pelas avaliações!

Batemos os resultados e vamos divulgar no site do Ti-Games!

Temos uma pesquisa planejada e contamos com vocês para

ajudar com a avaliação de impacto dos games no

desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos!

O que fazer agora? Se inscrever na página do Tigamesmarica no facebook.

Acompanhar os posts e participar dos desafios online. Eles valem pontos e

condições positivas para a escola. No nosso primeiro desafio, duas escolas saíram

com dois times! A Escola Estadual Elisiário da Matta e a Escola Municipal João

Monteiro!! Todas as escolas que participaram já começam o torneio com mais

pontos!

GAMES! e mais informações! Vamos continuar respondendo todas as dúvidas

pela página e email. Nosso compromisso com a desmistificação dessa poderosa

ferramenta é contínua! 

Falando nisso, uma pesquisa recente de Oxford mostrou que não há indícios que

comprovem transtornos provocados por games em excesso!

https://www.oii.ox.ac.uk/news

Dito isso, joguem com moderação!


