ISMAI LEGENDS 2017
MILHARES NO FESTIVAL DAS NOVAS TECNOLOGIAS
O ISMAI recebeu, em 8 e 9 de julho,
mais de cinco mil participantes na Edição IV do Festival ISMAI LEGENDS, superando as melhores expetativas da organização.
As tecnologias, os videojogos e o entretenimento digital deram o mote para a realização de Torneios, Palestras e Workshops
que tiveram lugar no recém-inaugurado
Complexo Desportivo que acolheu crianças, jovens e pais e familiares, num evento que voltou a surpreender pelo quarto
ano consecutivo. O ISMAI e o IPMAIA
apostaram neste ano em dinâmicas mais
arrojadas e apelativas, como desafios de
programação e robótica para pais e filhos,
junto de youtubers, streamers, cosplayers
e gamers profissionais.
O sucesso do evento, confirmado pela
organização e marcas patrocinadoras,
centra-se no foco dado aos seus participantes, ao proporcionar uma experiência única a todos, muitos dos quais
marcaram presença desde a primeira
edição e são sempre surpreendidos
pela capacidade de reinvenção do Festival ISMAI LEGENDS, um projeto agora
consolidado, enriquecendo a atmosfera
de novas tecnologias das Instituições.
Esteve presente pela primeira vez, Renato Graça, Trade Marketing Manager
da Omen by HP, que teceu os maiores
elogios à organização, agradecendo a
visibilidade dada às marcas e à dinâmica
de trabalho do ISMAI e do IPMAIA.
do Ensino Secundário ficaram muito
Um evento organizado por professores, impressionados pela dinâmica de
técnicos e alunos para futuros alunos
trabalho entre professores e alunos da
Instituição”, refere Luís Seco, responsável
A organização do ISMAI LEGENDS
afirma que muitos destes participantes pelo ISMAI LEGENDS e coordenador da
regressam mais tarde à Instituição como Licenciatura de Informática.
alunos. “Abrimos portas e revelamos
quem somos, como trabalhamos e O trabalho desta equipa terá agora cono que fazemos acontecer. Foi muito tinuação na produção de conteúdos diimportante perceber que pais e alunos gitais, e na gestão de plataformas onli-

ne e redes sociais que alcançam outros
milhares de jovens que não estiveram
presentes no Festival, e na conceção
do ISMAI LEGENDS 2018 para manter
o desafio de fazer mais e melhor.
Informações: legends.ismai.pt
facebook.com/ismailegends
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