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DE SEGUNDA A SABADO!

Novembro de games! Tivemos games de segunda a sábado todas as

semanas! 

Dia 16 foi a etapa bônus, uma surpresa ver vários alunos indo

representar suas escolas acompanhado dos pais, mesmo sendo um dia

entre feriados! A mesma surpresa foi ver pais e alunos no evento do dia

23, sendo a final da Libertadores! 

Gamers tiveram a chance de conhecer e conversar com profissionais de

diferentes áreas da indústria dos games. Sergio Mesquita, o Secretário

de Ciência e Tecnologia, também esteve presente, falando sobre o bom

uso das novas tecnologias. 

E dia 30 foi para esses pais e professores presentes, que puderam

acompanhar e quiseram se informar sobre o universo dos games! Dia de

criar protótipos de controles, e de entender um pouco mais os

benefícios dos games.



RUMO À FINAL
Dia 07 é dia de decidir quais escolas vão competir na grande final do

maior torneio da America Latina! Dia 08 é a grande decisão. Ambos

eventos acontecerão de 13 às 17 horas, na Arena Flamengo. 

Vamos ter premiações para as escolas mais engajadas, os professores

mais enturmados, e os gamers que mais se destacaram ao longo da

competição! Além de show e presença de celebridade no dia 08!! 

Vale lembrar que as duas maiores torcidas no dia 07 garantem vida extra

para suas escolas. No dia 08, só a maior torcida que concede vida

extraaa!!!
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NA BOCA DE TODOS
Entrevistas e relatos dos participantes! O Ti-Games luta para

desmistificar o universo dos games, mas isso só pode ser feito com a

ajuda de todos os participantes! Temos gravado diversos relatos ao longo

do torneio, com a intenção de mostrar diferentes perspectivas. Vamos

continuar gravando e soltando essas inspirações.

Confira nossas páginas e acompanhe o torneio!

Facebook TI Games: https://bit.ly/325bxmL
Instagram TI Games: https://www.instagram.com/tigamesmarica/

YouTube Ti Games https://www.youtube.com/channel/UC2166ZT_zqmJ8F_hCC1mgEw
www.tigamesmarica.com.br
 



Games são processos. É justamente por isso que utilizamos gamificação

para tornar o torneio mais inclusivo e democrático. Nesse sentido,

usamos de pesquisa ação para sempre adequar o torneio à realidade.

Queremos a sua participação em duas pesquisas importantes! Os

resultados servem não só para melhorar futuras ações com games, mas

para pesquisas acadêmicas! No espírito do torneio, o desafio é conseguir

mais de 300 respostas até a final. Se a gente conseguir, vamos sortear

prêmios para a torcida no dia!!

 

Pesquisa para alunos
https://docs.google.com/forms/d/1rr-mvW-S-3a6wcZ7uSqy1AqDsOggV__CyYJbPjL1JlI/viewform?

edit_requested=true

 

Pesquisa para professores
https://docs.google.com/forms/d/1pUDsHgMXR7LKK30dtmg9DJaU-tAg5rmxuNQWePuWC-

o/viewform?edit_requested=true

PESQUISAS!!
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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/

YouTube Ti Games https://www.youtube.com/channel/UC2166ZT_zqmJ8F_hCC1mgEw
www.tigamesmarica.com.br
 



Como anunciamos no dia 30, algumas escolas já conseguiram se

classificar para a final!

Além das 5 etapas que cada escola pode participar, levamos em

consideração interações nas redes, torcida nas etapas, presença do time

nas etapas extras e participação dos pais e professores.

São mais de 10 times na Semi Final, a classificação continua até dia 06

RESULTADO PRELIMINAR
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O Maior da América Latina!

Escola Municipal João Monteiro - time 1

Colégio Evolução

Escola Municipal Amanda Pena

Colégio Opção A - Itaipuaçu

Escola Municipal Anísio Teixeira

Colégio Prima

Centro Educacional Milton

Muniz


