
ATENÇÃO  PROFESSORES ,  ESTAMOS  TE  DESAF IANDO !

Estamos nos aproximando da fase intercolegial! Lembrando que a fase das

disputas escola vs escola começa em outubro! Por isso queremos ver a disposição

desses gamers!

Vamos começar a propor uma série de missões online para as escolas, já que

nenhum time vence sozinho! Como recompensa, além de somar pontos para o

placar total, as escolas podem ganhar vida extra na competição e até um segundo

time, o dobro de chance de vencer!

O primeiro desafio é justamente para conquistar um segundo time de cinco alunos

para a escola!! Queremos ver a sua escola nas redes!

O desafio é assim: um professor cria um post na sua própria página, ou na página

da Escola mencionando o nome da escola e por quê a escola deve ter um segundo

time. Vamos compartilhar o post na página do TI-Games. Os dois posts

compartilhados que conquistarem mais likes ganham direito de montar um

segundo time!

NEWSLETTER  AGOSTO

Estivemos em mais de 30 escolas

até agora, e vimos dezenas de

possíveis desenvolvedores de games

e centenas com potencial para

desenvolver conteúdos digitais!

Estamos começando a divulgar

os times confirmados e

postando stories diários nas

redes do torneio ! Tigames

marica no Intagram e no face .
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JOVENS DESENVOLVEDORES DE GAMES
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PEDRO  HENR IQUE  SANTOS :  FUTURO  GAME  DES IGNER

Conversamos com vários professores interessados em ajudar com o Torneio.

Durante o mês de agosto procuramos conhecer casos de alunos que aspiram se

tornar desenvolvedores de games. Um desses alunos - o Pedro Henrique, da escola

João Monteiro e  aluno do Professor Thalles - já criou, inclusive, um jogo de cartas

de estratégia com RPG, estilo “Yu-Gi-Oh!” ou “Magic The Gathering”.

Foi com o torneio que o professor Thalles descobriu a aptidão do Pedro para

desenvolvimento de games. Ele é um exemplo, mas não é exceção. Vários outros

alunos têm demonstrado que querem desenvolver games profissionalmente, e

alguns já o fazem!

O papel da escola é fundamental nessas descobertas e encaminha-

mentos , mostrando que essa indústria é uma realidade mais do que

possível , principalmente em Maricá , com a chegada do Parque

Tecnológico .

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

 


