


“As Academias são... 
uma declaração de uma forte

esperança no poder da boa educação,
e um investimento no desenvolvimento

 das melhores mentes que permitirão
às futuras gerações assumirem

os seus destinos.”

Sua Alteza o Aga Khan, Maputo, Moçambique, 25 de Junho de 2004



A Academia Aga Khan de 
Maputo 

A Academia Aga Khan de Maputo é uma escola 

sem fins lucrativos e faz parte de uma rede 

global de escolas com componente residencial. 

Proporciona a alunos excepcionais de todas 

as origens de Moçambique e no mundo uma 

educação do mais elevado padrão internacional 

preparando-os para a liderança, serviço e 

aprendizagem ao longo da vida — e prosperar 

num mundo globalmente competitivo.

A admissão à Academia baseia-se no mérito, 

independentemente da origem sócio-económica 

do aluno ou da capacidade financeira da família. 

Está disponível um programa de apoio financeiro 

para permitir o acesso de alunos com baixos 

recursos financeiros. A Academia esforça-se 

para atender às necessidades financeiras de 

cada aluno seleccionado.

A Academia compromete-se com a excelência 

em todos os aspectos da educação. Este 

compromisso inclui os programas académicos e 

extra-curriculares, bem como o próprio campus, 

que consiste em instalações de última geração. 

A Academia esforça-se por criar um equilíbrio 

entre as exigências académicas, desportivas, 

actividades culturais e vida comunitária. Os 

alunos são desafiados a serem intelectualmente 

inquisitivos e socialmente conscientes.

A Academia admite alunos com base no 
mérito, independentemente da origem 

socio-económica ou da capacidade 
financeira da família.



Em 2000, Sua Alteza o Aga Khan criou as 

Academias Aga Khan, uma rede integrada de 

escolas empenhadas para a excelência completa 

da educação. A Academia em Maputo é o 

terceiro campus, depois de Hyderabad (Índia) e 

Mombaça (Quénia), tendo Dhaka (Bangladesh) 

abertura prevista para Agosto de 2022. As 

Academias fazem parte da Rede Aga Khan 

para o Desenvolvimento (AKDN), que está 

envolvida na educação, há mais de um século. 

Os alunos e professores da Academia desfrutam 

de oportunidades de experiências práticas e 

aprendizagens enriquecidas através dos recursos 

disponíveis da AKDN.

História



Acima de qualquer outro aspecto, bons professores são o núcleo de uma boa escola.



Programa Académico

O currículo da Academia tem por base o 

Bacharelato Internacional (IB). O programa 

desenvolve o rigor académico através de 

temáticas concebidas oferecendo aos alunos 

as competências necessárias para a liderança 

nas áreas ao nível global e local, promovendo 

a consciência internacional, a responsabilidade 

social, a criatividade e elevados padrões éticos.

O programa da Academia é bilingue: sendo 

o inglês e português as línguas de ensino. 

Adicionalmente, os alunos são encorajados a 

aprender uma outra língua estrangeira para 

desenvolver as suas mentes e fomentar o 

apreço e o respeito por outras nacionalidades, 

culturas e tradições intelectuais. Isto também é 

reforçado através do Programa de Intercâmbio 

de Alunos das Academias, onde é oferecido aos 

alunos da 9ª classe a oportunidade de passar 

um semestre numa outra Academia da rede.

O Programa da Primeira Infância da Academia 

em Maputo acolhe crianças dos 3 aos 5 anos 

de idade. Estabelece as bases para uma vida 

feliz, equilibrada e saudável, ajudando raparigas 

e rapazes desde tenra idade a relacionarem-se 

com os outros e a gerirem os altos e baixos da 

vida, abraçando novas ideias e culturas. Os alunos têm o incentivo e o espaço para atingir o seu potencial, tanto dentro como fora da sala de aula.



Uma equipa talentosa, experiente e diversificada 

de educadores foi globalmente seleccionada, 

incluindo educadores nacionais, alguns deles 

com experiência internacional.  Uma característica 

distintiva de cada Academia é o seu Centro de 

Desenvolvimento Profissional (PDC). Cada PDC 

identifica e desenvolve professores — da mais 

alta qualidade — que estão empenhados tanto 

no desenvolvimento integral dos jovens como no 

seu crescimento profissional. O PDC da Academia 

de Maputo foi criado em 2010, antes da abertura 

da Academia, e em parceria com o Ministério da 

Educação e Desenvolvimento Humano, reforça o 

compromisso da Academia em apoiar a excelência 

no ensino.

Desde o início, o PDC da Academia tem colaborado 

com 16 escolas primárias públicas em Maputo para 

partilhar as melhores práticas de ensino com mais 

de 1.300 educadores. A Academia também oferece 

um Programa de Preparação de Professores com a 

duração de 18 meses, apoiando os professores locais 

a tornarem-se professores certificados no Bacharelato 

Internacional, com muitos a juntarem-se à comunidade 

da Academia após a sua graduação.

Membros do corpo docente

As Academias também estão empenhadas em melhorar as práticas e os padrões de ensino nas áreas onde estão inseridas.



A vida no campus da Academia complementa 

e amplia a experiência académica. Inclui uma 

vasta selecção de actividades e oportunidades 

de liderança para melhorar a aprendizagem e o 

crescimento dos alunos.

Os alunos formam laços e amizades com colegas 

de quarto, colegas de residência, professores 

supervisores e outros professores e funcionários 

de todo o mundo, incluindo Angola, República 

Democrática do Congo, África do Sul, Síria, Irão 

e muito mais, aprofundando o seu crescimento 

e experiência global.

O currículo académico é complementado por 

actividades artísticas e culturais, bem como por 

iniciativas de desporto e serviço comunitário.

Através da colaboração com parceiros 

comunitários, os alunos têm-se envolvido em 

vários projectos de serviços, desde limpeza 

de praias e desenvolvimento de projectos de 

numeracia, alfabetização e de base tecnológica 

com escolas parceiras. Os alunos também 

aplicaram os seus conhecimentos de ciência 

para criar uma horta orgânica sustentável para 

a sua comunidade escolar, com o objectivo de 

tornar a escola auto-sustentável.

Vida Residencial

Vida Estudantil e Liderança



Finalistas

As Academias têm como objectivo criar líderes 

éticos com um forte sentido de responsabilidade 

cívica, que irão para as melhores universidades do 

mundo e seguir as carreiras da sua escolha. Com 

capacidades multilingues, mover-se-ão com fluidez 

tanto no contexto global como local. Tornar-se-ão 

líderes nos governos e instituições da sociedade civil 

dos seus países, em organizações internacionais 

e em instituições académicas, económicas e 

artísticas, que criem mudanças positivas no mundo.

Entre 2016 e 2021, foram atribuídos aos alunos 

das Academias mais de 63 milhões de dólares em 

bolsas de estudo. Além disso, as Academias têm 

parcerias com universidades, permitindo aos alunos 

beneficiarem de bolsas de estudo e programas 

de Verão. Os parceiros incluem a Universidade 

da Colúmbia Britânica do Norte, Universidade 

Concordia, Universidade Ryerson, Universidade 

de Victoria, Universidade Huron e a Universidade  

de Alberta. 

A Academia Aga Khan Maputo formará a sua 

primeira turma do Bacharelato Internacional, 

Diploma  Programa em 2023. Os graduados irão 

juntar-se a uma rede de mais de 1.300 antigos 

alunos que, não só mantêm contacto entre si e 

professores, mas também, envolvem-se em vários 

programas profissionais e de mentoria para antigos 

alunos e actuais alunos, para os ajudar a tornarem-

se líderes dentro das suas próprias comunidades e 

para além delas.

A turma finalista de 2023 — do IB de Maputo, irá juntar-se a uma rede global de 1.300 antigos alunos.





www.agakhanacademies.org/maputo


