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Educação: da Pré-escola à Universidade

Fundação Aga Khan Desenvolvem em parceria com os governos, docentes, pais e 
comunidades, soluções inovadoras e acessíveis para melhorar a 
qualidade e a acessibilidade aos seus sistemas de ensino público. 
Em média por ano, estes programas abrangem cerca de um milhão 
de estudantes (da creche ao secundário) através de mais de 29 mil 
professores qualificados em 16 países. É dada especial atenção aos 
programas de desenvolvimento infantil e de melhoria da educação 
das raparigas.

Serviços Aga Khan 
para a Educação

Operam mais de 200 escolas e programas educativos avançados 
desde a creche até ao secundário na África Oriental e na Ásia 
Meridional e Central. A ênfase é dada à excelência da prática e 
da gestão da educação, na aprendizagem centrada na criança, na 
educação de raparigas, na ética e na formação em contexto de 
professores. Anualmente, as escolas dos AKES educam cerca de 
73.000 alunos e prestam formação a cerca de metade dos seus 
2.900 professores.

Academias Aga Khan Apresentam um currículo rigoroso e localmente relevante baseado 
no Internacional Baccalaureate. A seleção é baseada no mérito sem 
olhar à capacidade financeira de estudantes talentosos. Estão em 
construção em África, no Médio Oriente e na Ásia dezoito campus 
residenciais muito interligados. Espera-se que, anualmente, esta rede 
forme mais de 1000 futuros líderes e conceda mais de $50 milhões 
de USD em apoio financeiro. Cada Academia inclui ainda um Centro 
de Desenvolvimento Profissional que dissemina métodos modernos 
de ensino a escolas públicas e privadas.

Universidade 
Aga Khan

É um importante centro para a educação, formação e investigação 
das ciências da saúde e formação de professores. Primeira 
universidade internacional privada a ter alvará no Paquistão em 
1983 – e hoje reconhecida como a principal universidade de 
pesquisa médica do país – tem vindo a criar filiais e institutos 
na África Oriental e no Reino Unido. Mais recentemente, a AKU 
começou a estabelecer Faculdades de Artes e Ciências em Arusha, 
Tanzânia, e em Carachi, Paquistão.

Universidade da Ásia 
Central

É a primeira universidade no mundo dedicada à educação e pesquisa 
em regiões e sociedades montanhosas. Situa-se em três complexos: 
em Khorog, Tajiquistão; Naryn, Quirguistão; e Tekeli, Cazaquistão. 
A partir de 2016, oferecerá um programa de licenciatura em Artes e 
Ciência e um mestrado em Artes. Desde 2006 a Escola de Educação 
Profissional e Contínua envolveu 74 mil jovens e adultos em cursos 
de desenvolvimento profissional e vocacional.

Abrange 2 milhões de estudantes por ano
Apoio à AKDN 

Geralmente, quando a AKDN aperfeiçoa a sua 
abordagem de desenvolvimento numa determinada área, 
procura parceiros que ajudem a expandir a escala. Parte 
significativa do financiamento das atividades da AKDN 
provém de governos nacionais, instituições multilaterais 
e parceiros do sector privado. Para mais informações, 
visite: akdn.org/partners

Os particulares podem apoiar a AKDN. Para mais 
informações, visite: akdn.org/support

Parcerias Particulares

Junte-se à conversa

Para mais informações: Aga Khan Development Network (AKDN), 1-3 Avenue de la Paix, 1202 Genebra, Suíça. Tel: +41 22 909 7200; E-mail: info@akdn.org

Capa : Alunos a rever o alfabeto com o professor, Tajiquistão. Créditos das fotos: AKDN / Sandra Calligaro; Mansi Midha, Lucas Cuervo Moura; Zahur Ramji; Jean-Luc Ray. 
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A AKDN está a construir um novo 
complexo universitário em Arusha, 
Tanzânia. Sendo uma extensão 
da Universidade Aga Khan (AKU) 
baseada em Carachi, Paquistão, 
este investimento de 1,5 bilhões 
de USD em educação terciária é o 
maior na história da região.

Ensino Superior
Globalmente, as actividades de 
desenvolvimento da primeira 
infância da AKDN oferecem a 
750 mil crianças com idades 
de 0 a 8 oportunidades de 
aprendizagem de qualidade, 
a custos acessíveis para as 
famílias e para os governos. 

Primeira Infância

A AKDN trabalha com docentes 
de escolas públicas, pais e 
comunidades para elevar a 
qualidade da aprendizagem de 
mais de 1 milhão de estudantes 
por ano. Opera ainda, 200 escolas 
da creche ao secundário com 
73.000 inscrições anuais.

Primária – Secundária
A Universidade da Ásia 
Central da AKDN oferece 
programas educativos formais, 
universitários, não conferentes 
de grau. Desde 2006, envolveu 
74 mil jovens e adultos em 
cursos de desenvolvimento 
vocacional e profissional.

Educação Contínua

A rede de Academias 
Aga Khan, ao oferecer o rig-
oroso curriculum International 
Baccalaureate no mundo 
em desenvolvimento, está 
a ajudar a criar os líderes de 
amanhã. A seleção é baseada 
no mérito sem olhar à capaci-
dade financeira de estudantes 
talentosos.

Formar dirigentes

Garante um bom 
princípio de vida a 750 
000 crianças através 

dos seus programas de 
Desenvolvimento da 

Primeira Infância

1 milhão750 000
Melhora a aprendizagem na 
escola de mais de 1 milhão 
de estudantes (da creche 
ao secundário) através 
dos seus Programas de 

Melhoria Escolar

Cada ano, em colaboração com os seus 
parceiros, a AKDN:

AKDN Educação
Há mais de 100 anos que a Rede Aga Khan para o 
Desenvolvimento (AKDN) tem procurado assegurar a 
estudantes de todas as idades o acesso a 
oportunidades de educação de qualidade e equipá-los 
com conhecimento, competências, atitudes e valores 
que os ajudem a interagir eficazmente com o mundo 
e a contribuir para a sociedade. A Rede opera 
programas e instituições que abrangem todos os 
níveis de educação, desde programas para a primeira 
infância a escolas primárias e secundárias, ou estudos 
vocacionais para jovens e adultos a licenciaturas e ao 
desenvolvimento profissional contínuo. Os estudos 
feitos a estes programas e instituições em mais de 12 
países demonstraram benefícios significativos para os 
níveis de sucesso na aprendizagem. A AKDN abrange 
2 milhões de estudantes por ano.
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Todos os programas e instituições de educação 
da AKDN operam em vários países.



www.akdn.org

Educação: da Pré-escola à Universidade

Fundação Aga Khan Desenvolvem em parceria com os governos, docentes, pais e 
comunidades, soluções inovadoras e acessíveis para melhorar a 
qualidade e a acessibilidade aos seus sistemas de ensino público. 
Em média por ano, estes programas abrangem cerca de um milhão 
de estudantes (da creche ao secundário) através de mais de 29 mil 
professores qualificados em 16 países. É dada especial atenção aos 
programas de desenvolvimento infantil e de melhoria da educação 
das raparigas.

Serviços Aga Khan 
para a Educação

Operam mais de 200 escolas e programas educativos avançados 
desde a creche até ao secundário na África Oriental e na Ásia 
Meridional e Central. A ênfase é dada à excelência da prática e 
da gestão da educação, na aprendizagem centrada na criança, na 
educação de raparigas, na ética e na formação em contexto de 
professores. Anualmente, as escolas dos AKES educam cerca de 
73.000 alunos e prestam formação a cerca de metade dos seus 
2.900 professores.

Academias Aga Khan Apresentam um currículo rigoroso e localmente relevante baseado 
no Internacional Baccalaureate. A seleção é baseada no mérito sem 
olhar à capacidade financeira de estudantes talentosos. Estão em 
construção em África, no Médio Oriente e na Ásia dezoito campus 
residenciais muito interligados. Espera-se que, anualmente, esta rede 
forme mais de 1000 futuros líderes e conceda mais de $50 milhões 
de USD em apoio financeiro. Cada Academia inclui ainda um Centro 
de Desenvolvimento Profissional que dissemina métodos modernos 
de ensino a escolas públicas e privadas.

Universidade 
Aga Khan

É um importante centro para a educação, formação e investigação 
das ciências da saúde e formação de professores. Primeira 
universidade internacional privada a ter alvará no Paquistão em 
1983 – e hoje reconhecida como a principal universidade de 
pesquisa médica do país – tem vindo a criar filiais e institutos 
na África Oriental e no Reino Unido. Mais recentemente, a AKU 
começou a estabelecer Faculdades de Artes e Ciências em Arusha, 
Tanzânia, e em Carachi, Paquistão.

Universidade da Ásia 
Central

É a primeira universidade no mundo dedicada à educação e pesquisa 
em regiões e sociedades montanhosas. Situa-se em três complexos: 
em Khorog, Tajiquistão; Naryn, Quirguistão; e Tekeli, Cazaquistão. 
A partir de 2016, oferecerá um programa de licenciatura em Artes e 
Ciência e um mestrado em Artes. Desde 2006 a Escola de Educação 
Profissional e Contínua envolveu 74 mil jovens e adultos em cursos 
de desenvolvimento profissional e vocacional.

Abrange 2 milhões de estudantes por ano
Apoio à AKDN 

Geralmente, quando a AKDN aperfeiçoa a sua 
abordagem de desenvolvimento numa determinada área, 
procura parceiros que ajudem a expandir a escala. Parte 
significativa do financiamento das atividades da AKDN 
provém de governos nacionais, instituições multilaterais 
e parceiros do sector privado. Para mais informações, 
visite: akdn.org/partners

Os particulares podem apoiar a AKDN. Para mais 
informações, visite: akdn.org/support

Parcerias Particulares

Junte-se à conversa

Para mais informações: Aga Khan Development Network (AKDN), 1-3 Avenue de la Paix, 1202 Genebra, Suíça. Tel: +41 22 909 7200; E-mail: info@akdn.org

Capa : Alunos a rever o alfabeto com o professor, Tajiquistão. Créditos das fotos: AKDN / Sandra Calligaro; Mansi Midha, Lucas Cuervo Moura; Zahur Ramji; Jean-Luc Ray. 
© AKDN, novembro de 2016. A informação contida neste sumário pode ser reproduzida com a referência à AKDN.

http://www.akdn.org/about-us/our-partners
http://www.akdn.org/about-us/support
mailto:info%40akdn.org?subject=

