
                                                                                                    

 

Comunicado de Imprensa 
 

01 de junho | Europarque 

O papel da felicidade no processo educativo 

junta escolas líderes em inovação 

• O evento é promovido por três Showcase Schools da Microsoft – AE Freixo, Escola Global e EPRAMI. 

• Pedro Cunha, da Fundação Calouste Gulbenkian, e Gabriel Leite Mota, Doutorado em Economia da 

Felicidade, são presenças confirmadas. 

 

Lisboa, 30 de maio de 2019 – No próximo dia 01 de junho, o Europarque, em Santa Maria da Feira, vai 

ser palco da conferência “Student Happiness”, na qual será discutido o papel da felicidade no processo 

educativo. A Conferência é uma iniciativa de três Showcase Schools da Microsoft – AE Freixo, Escola Global e 

EPRAMI-, e tem o apoio da tecnológica de Redmond.  

 

Pedro Cunha, responsável pelo projeto Academias do Conhecimento, da Fundação Calouste Gulbenkian, e 

Gabriel Leite Mota, Doutorado em Economia da Felicidade, são dois dos oradores em destaque no programa, 

no qual constam também participações das escolas organizadoras, que vão mostrar o que fazem para 

pertencer ao grupo de elite das escolas-modelo da Microsoft. 

 

Nesta conferência será discutida a forma como os educadores e o sistema escolar podem ajudar as crianças 

a prosperar num mundo em rápida mudança, tendo por base um estudo global, designado “Emoção e 

Cognição na Era da Inteligência Artificial”, conduzido pela unidade de inteligência do The Economist e 

apoiado pela Microsoft, que compreendeu a análise de dezenas de peças de investigação e o contributo de 

especialistas e centenas de educadores, de 15 países. 

 

A investigação revela que o bem-estar é fundamental para o sucesso académico e para o desenvolvimento 

de competências de comunicação e colaboração. Ficou também evidente no estudo o papel crucial que a 

tecnologia desempenha no ensino, nomeadamente, através da oferta de experiências imersivas, de 

ferramentas de colaboração e de soluções que ofereçam às escolas informação sobre as necessidades dos 

estudantes. 

 

A Conferência compreende também workshops, agendados para o período da tarde, e também um espaço 

de exposição, no qual vários parceiros vão apresentar soluções para o meio educativo. Em destaque estarão 

os temas relacionados com a educação personalizada, socialmente imersiva e a aplicação de tecnologia ao 

contexto de sala de aula. 



                                                                                                    

 

A iniciativa está alinhada com um dos desígnios estabelecidos pela Nações Unidas, que defende que as 

nações de todo o mundo devem desenvolver iniciativas que cultivem a felicidade e o bem-estar das pessoas.  

Trata-se de um evento gratuito, de inscrição obrigatória e com lugares limitados, especialmente orientado 

para a comunidade escolar.  

Para mais informações consultar o site https://studenthappiness.net  

 

Programa: 

 

09h30 Registo dos Participantes 

10h00 Boas vindas – Microsoft Showcase Schools Portuguesas 

 

Luís Fernandes – Agrupamento de Escolas de Freixo 

Nuno Moutinho – Diretor da Escola Global 

Manuel Miranda – Diretor da EPRAMI – Escola Profissional do Alto Minho Interior 

 

10h15 Porque é a felicidade importante para o processo de aprendizagem? 

 

Pedro Cunha – Diretor-Adjunto do Programa Gulbenkian Conhecimento 

Rui Grilo Western Europe Director, Education Sector at Microsoft 

Gabriel Leite Mota – Economista, doutorado em Economia da Felicidade 

Moderadora – Sandra Martinho – Education Lead at Microsoft 

 

11h15 Pausa para Café e Exposição de Parceiros 

12h00 Partilha de Práticas 

 

Escola Global – STEAM @ escolaglobal: um projeto integrado da Pré ao Secundário 

Diogo da Silva & José Ricardo Pinto 

 

Agrupamento de Escolas de Freixo – Quando a sala de aula muda! 

Luís Fernandes 

 

EPRAMI – Digital First! 

Jorge Sottomaior Braga 

 

Moderador- José Miguel Sousa – Diretor do Edufor 

 

12h45 Almoço 

14h00 Workshop – I 

14h45 Workshop – II 

15h30 Workshop – III 

16h00 Encerramento 

 

Leonel Morgado – Professor e investigador – INESC TEC & Universidade Aberta  
 

 

 

 

 

https://studenthappiness.net/


                                                                                                    

 

 

CONTACTOS: 

Rebeca Venâncio Nânci Martinez Nuno Augusto  

v-revena@microsoft.com nanci.martinez@lift.com.pt nuno.augusto@lift.com.pt  

 914 409 524 918267701  

 

Acerca da Microsoft 

Fundada em 1975, a Microsoft (Nasdaq "MSFT") é líder mundial em software, serviços, dispositivos e soluções 

para ajudar as pessoas e empresas a alcançarem todo o seu potencial. 

 

Acerca do programa Showcase Schools 

O programa Microsoft Showcase Schools traduz-se numa comunidade global de escolas comprometidas 

com a mudança e a inovação, no que diz respeito à forma de ensino e aprendizagem. Fazem-no com o apoio 

e orientação da Microsoft, criando experiências imersivas e inclusivas, que inspiram a aprendizagem contínua 

e estimulam o desenvolvimento de conhecimentos essenciais para os mais jovens alcançarem mais.  
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