
 

 

 
Edição Especial                                                                                 Agosto 2018 
 

 
Por ocasião do “Quinto Aniversário” da Academia,  apresentamos uma edição especial do Boletim Informativo que conta 
com a contribuição de várias pessoas que têm participado de na Academia desde o seu início. Algumas das fotografias 
representativas dos primeiros cinco anos marcados por uma jornada significativa e repleta de actividades.                                     

      

Mensagens no âmbito da celebração do Quinto Aniversário da Academia 
Da liderança 

Caros Alunos, Colaboradores, Pais e toda a Comunidade da Academia, 
 
Parabéns pelo 5º Aniversário da abertura da Academia Aga Khan Maputo!  
 
Desde a abertura da Academia que todos vós têm desempenhado papéis importantes enquanto alicerces da sua 
fundação, o que nos irá permitir continuar a expandir e crescer ao longo dos próximos anos. Conforme a visão de 
Sua Alteza o Aga Khan, o objectivo  é de nos tornarmos um centro de educação de excelência em Moçambique, 
parte integrante de uma Rede de Academias Aga Khan.  
 
A Academia Aga Khan Maputo têm contribuído fortemente para a rede das Academias que está em 
desenvolvimento. Desde a interacção com especialistas e ao suportar-se nas Academias já em funcionamento, à 
integração de um grupo de professores treinados noutra Academia no âmbito do Teacher Preparation Programme 
e ao ser a primeira Academia fora do contexto anglófono. O que nos têm ensinado é fundamental para as novas 
Academias que irão abrir noutras partes do mundo. Estou grato pelo vosso entusiasmo e apoio. Conto convosco 
mais do nunca nesta jornada conjunta e tão importante.  
 
Melhores votos para o futuro, 
Salim A. L. Bhatia Director das Academias 



 

     
 

 

Parabéns à Academia Aga Khan Maputo pelo seu 5º aniversário e ano lectivo, oas seus alunos e a toda a comunidade 
escolar pelo trabalho magnífico que têm feito. 
  
Na cerimónia de lançamento da primeira pedra da Academia Aga Khan Maputo, como parte de uma rede mundial 
de escolas das quais três estão já em funcionamento, Sua Alteza referiu que “tenho esperança que estas escolas 
irão estimular a criatividade, curiosidade intellectual e investigação honesta para que os seus alunos possam ter 
sucesso num mundo de rápidas mudanças, possam tomar decisões informadas sobre os desafios do dia-a-dia e 
enquadrar tais julgamentos num quadro ético”. É sempre um prazer visitor a Academia Aga Khan Maputo e ver que 
a visão e os desejos de Sua Alteza estão a ser cumpidos em pleno. O sucesso deste estado de espírito, de mente e 
desta materialização é o resultado da força institucional enraizada em fortes alicerces deste projecto educacional 
que lhe permite existir e cumprir com o seu mandato ao longo de muito mais anos. É também o meu desejo que a 
Academia Aga Khan Maputo continue a crescer com fortes raízes, ensinando os seus alunos a serem os melhores 
líderes com sentido ético, bondosos, pluralistas e democráticos, gerindo as suas famílias, as suas comunidades de 
origem, os seus pasíses e o seu próprio destino.  
 
Melhores cumprimentos, 
 
Nazim Ahmad - AKDN 

Estabelecer uma nova escola nunca é fácil. É preciso 
muita experiência e acreditar na visão, principalmente 
quando o percurso se enche de obstáculos. Houveram 
vários desafios ao longo dos últimos cinco anos da 
Academia Aga Khan Maputo e só agora podemos 
apreciar os primeiros frutos do empenho, das 
capacidades e orientação de todos os colaboradores, 
pais e alunos que contribuiram para este marco. Os 
meus melhores votos e muitos parabéns à Academia 
pelo seu quinto aniversário e muito sucesso para os 
nossos alunos. 
 
Graham Ranger 
Director Académico 
Academias Aga Khan 

Desde a minha chegada em Janeiro que vários marcos 
têm caracterizado a jornada da Academia. Tem sido 
fascinante trabalhar com o primeiro grupo de 
professores treinados pela Academia, de ter 
testemunhado a inauguração do novo edifício da 
Escola Primária e de ter iniciado a participação na 
expansão e crescimento desta fabulosa instituição. Os 
meus agradecimentos a todos os que contribuíram 
para esta jornada e a todos os que mostraram ter 
resiliência, bom senso e confiança que contribuiu para 
aquilo que a Academia é hoje.  
 
Estamos certos que a Visão e Missão de Sua Alteza 
será vivenciada através das experiências e conquistas 
dos nossos alunos. O futuro parece ser brilhante! 
  
Mike Spencer 
Director da Academia 
 



 
 

 
Dos nossos primeiros alunos 
 

Mensagem da Luana, do 8º Ano – 5º Aniversário  

Quando cheguei à escola pela primeira vez pensei que não iria conseguir comunicar com ninguém porque não sabia 

inglês – quando cheguei vi a Milana e a Samiksha.  Quando elas me perguntavam alguma coisa eu apenas respondia 

“sim” ou “não”!  Enquanto andávamos, a Samiksha perguntou se eu queria ser amiga delas, eu disse “não”! Elas 

não queriam acreditar! Então a Milana tentou falar comigo em português para que eu percebesse. Foi então que 

eu entendi que elas estavam a pedir para sermos amigas.  

Esta escola é muito importante para mim porque é aqui que encontrei os meus amigos, que aprendi tudo o que sei, 

a falar inglês e também onde descobri quem sou. Comecei a respeitar-me mais, pois no início eu pensava que todos 

eram melhores que eu. Agora já percebi que, eu e os meus colegas, somos todos iguais. Não há ninguém melhor do 

que ninguém. Eu costumava ignorar-me a mim própria e respeitar e prestar mais atenção aos outros. 

A escola melhorou muito desde 2013 até agora, temos novos alunos, novos edifícios, novos professores, um novo 

Director e muitas outras coisas. O que mudou muito somos nós, os alunos. Eu tenho reparado no meu próprio 

desenvolvimento ao longo dos anos e como tenho melhorado, muito. Tenho muito orgulho em mim mesma. Posso 

queixar-me de vez em quando sobre a escola, mas estou muito grata a esta Academia que me ensinou tanto. A 

todos os que me ajudaram a melhorar: MUITO OBRIGADA. 

 
O 5º Aniversário da Academia Aga Khan - Samiksha 8º Ano 

O meu primeiro dia na Academia foi spectacular. Fui muito bem recebida e fiz amigos maravilhosos. Aprendi tanto 

nesta escola ao longo dos anos. Este lugar ensinou-me tanto e ajudou-me tanto a abrir a minha mente para aceitar 

pessoas diferentes de diversas culturas e a tratá-las de forma igual.  

Em 2013 esta escola era muito pequena e simples, nem estava muito desenvovlida. Agora transformou-se imenso, 

temos mais salas, um campo melhor, uma área do ensino primário, um campo de basquetebol, uma cantina, uma 

biblioteca e um recereio maior.  Eu gosto de vir à escola por causa do ambiente, agora sinto que estou mesmo na 

secundária e gosto de passar tempo na escola. Lembro-me quando estava no 5º Ano, tínhamos preparado o dia da 

criança para os mais novos, tivémos várias actividades e jogos. Diverti-me imenso! Tivémos uma sessão fotográfica 

e foi fantástico. Eu e os meus amigos gostámos muito. Tirámos fotografias, vedemos bolos e brincámos uns com os 

outros. 



 
 

  

5th Anniversary Message from Luana in Grade 8 

When I first came to this school I thought I wouldn’t be able to communicate with anybody, because I didn’t know 

English - so when I arrived I saw Milana and Samiksha. When they asked me something I would say ‘yes’ and ‘no’, 

only! When Samiksha and Milana and I were walking, they asked me if I wanted to be their friend, and I said ‘no’! 

They couldn’t believe it! So then Milana tried to talk in Portuguese with me, for me to understand. It was then that 

I realized that she was asking me to be her friend. 

 This school is very important to me, because it is here that I have found my friends; it is here that I learned 

everything that I know; it is here that I learned how to talk English, and also it was here that I discovered who I am. 

I have started to respect myself more, because in the first days of school I used to think that everybody was better 

than me. Now I realise that me and my colleagues are equal. There is nobody better that anybody else; I used to 

ignore myself and pay more attention and respect to others. 

The school has really improved from 2013 until now, we have new students, new buildings, new teachers, a new 

Director and many other things. Something that has changed a lot is us, the students. I’ve noticed my improvement 

in the past years, and I have improved a lot and I am really proud of myself. I might sometimes complain about the 

school, but I am very grateful to this Academy which has taught me so many things. To everybody who has helped 

me to improve I give a big: THANK YOU. 

 

The 5th Anniversary of the Aga Khan Academy- Samiksha in Grade 8 

My first day at the Academy was spectacular, I was warmly welcomed and I made some amazing friends. I have 

learnt so much from this school over the years. This place has taught me so much and has opened so much space in 

my mind to accept people from different cultures and treat them equally.  

This school in 2013 was small and very simple, it wasn’t very developed either, now it has transformed a lot; it has 

more classes, a better field, a Junior year’s section, a basketball court, a canteen, a library and a bigger jungle gym. 

I enjoy coming to school because of the environment, now I feel that I am really in middle school and I like to spend 

time at school. I remember when I was in grade 5, we had planned children’s day for the younger students, we had 

various activities and games. I had a lot of fun! We had a photoshoot and it was amazing.  My friends and I enjoyed 

it a lot. We took pictures, had a bake sale and played with the younger ones as well.  

In the next 5 years I hope that we have more students in the MYP 4 and 5 section, a Diploma Programme and a pool. 
This Academy is important to me because I have been here since I was 7 and I grew up studying in this school. I have 

Espero que nos próximos 5 anos tenhamos mais alunos, a seccção do MYP 4 e 5, o Programa do Diploma e uma 
piscina. A Academia é muito importante para mim porque estou aqui desde os meus 7 anos e cresci estudando 
nesta escola. Conheci muita gente que veio e que foi embora, mas a Academia Aga Khan é como uma segunda casa 
para mim. Reconheço tudo o que os professores e outros colaboradores fizeram por mim. 
 
O 5º Aniversário da Academia Aga Khan Maputo - Shaheed Fateally Neves 8º Ano  
O meu primeiro dia na Academia não foi nada do que eu esperava. Toda a gente me tratou bem e mostraram-me o 
espaço da escola. Os professores mostraram as salas de aulas e explicaram os horários, os intervalos e a hora de 
almoço. Depois da primeira aula, toda a gente foi tão prestável, e todos brincaram comigo – diverti-me imenso com 
os meus amigos. 
A Academia antes e agora 
Quando entrei nesta escola não havia espaços verdes, o campo não era apropriado mas mesmo assim gostávamos 
de jobar futebol. O “Jungle Gym” era divertido de se brincar. Mesmo com pouco era uma boa escola. Depois de 
alguns anos os professores mudaram, a infrastrutura melhorou, vieram mais alunos e a escola tem-se tornado cada 
vez melhor. Não somos perfeitos, mas a escola está a fazer tudo o que pode e se eu comparar as dificuldades do 
início até agora, posso dizer que estamos muito melhores, mais espaço de arrumação, mais espaço de recreio, mais 
actividades e, definitivamente, mais beleza. 
Lembro-me quando o primeiro campo de futebol era apenas areia, nem sequer tínhamos balizas. E o que é que a 
escola fez? Arranjou um novo campo de futebol coberto de relva bem verde e com duas balizas e as marcas no 
chão. Eu lembro-me quando as casas de banho eram tão pequeninas e nós continuávamos a crescer – a escola 
resolveu o problema e instalou novas casas de banho completas.  
Nos próximos cinco anos, eu espero que a escola desenvolva mais a insfrastrutura, tal como uma enfermaria, novos 
campos de futebol e basquetebol, e talvez trazer novos desportos como: ténis de mesa, natação, bademinton, e 
voleibol. E se quisermos que toda a escola participe, então além do desporto construir estúdios de música e teatro 
para atrair mais os alunos e aumentar a diversão na escola. 
 
Uma mensagem do Enzo 8º Ano 
Em 19 de Agosto de 2013, a Acadmeia Aga Khan abriu as suas portas pela primeira vez a um pequeno grupo de 
alunos. A escola tinha 4 turmas: Pré-3, 1º, 2º e 3º Anos. Eu era um desses alunos, no 3º ano e o mais velho de todos. 
O meu primeiro amigo foi o Ali. Já nos tínhamos encontrado na altura dos testes de admissão e ficámos amigos.  
Desde desse tempo que a escola evoluíu muito, de apenas 4 salas passou para mais do que um edifício. Agora temos 
uma boa infrastrutura e sinto que já estou outra vez numa escola normal.  
Uma das minhas memória favoritas e queridas é a primeira vez que celebrámos o dia da criança. A minha turma 
teve a ideia de organizar um festival para toda a escola e esse foi um dos momentos mais memoráveis nesta escola, 
todos os meus amigos estiveram envolvidos e toda a gente contribuíu para uma tarde fabulosa. Em cinco anos, eu 
imagino, que esta escola estará cheia de alunos e de edifícios, e um lugar onde toda a gente tenha um espaço e uma 
voz. 
 



  Dos amigos da Academia Aga Khan 

Parabéns a todos da Academia Aga Khan Maputo na ocasião do seu quinto aniversário. Parabéns especiais àqueles 
alunos e suas famílias que apoiaram a Academia desde o início e que a viram crescer e desenvolver até aqui. Durante 
a minha curta estadia na Academia foi sempre muito evidente a dedicação, por parte de todos, à visão de Sua Alteza  
- proporcionar uma educação de elevada qualidade aos mais novos. Ver a galeria das fotos é ver essa visão a ganhar 
vida – o programa residencial e a respectiva infrastrutura em plena construção bem como a infrastrutura da Escola 
Primária a suportar a aprendizagem. Penso várias vezes em todos vós e faço votos que a Academia celebre muitos 
mais anos, inspirando os jovens a serem o melhor que conseguirem. Mutios parabéns e bem haja.  
Chris Green 
Directora Interina da Academia 2017 
 
Caros membros da comunidade da Academia Aga Khan, parabés pelo vosso 5º Aniversário -  - um grande marco. 
Não posso dizer que testemunhei o crescimento da Academia desde o ínicio como muitos dos estudantes aí presents 
hoje, mas tive o privilégio de participar da sua história durante 12 meses. Rapidamente percebi que a visão de Sua 
Alteza, bem com o entusiasmo e a experiência dos seus membros iria contribuir positivamente para o 
desenvolvimento da Academia e dos seus alunos. Tenho muitas saudades da comunidade e de Moçambique, e 
tenho partilhado com todos e qualquer um que encontro o potencial e a beleza que aí encontrei. Desejo a todos 
muito sucesso e continuem a alimentar esse potencial não só nos próximos 5 anos mas também depois disso. Boas 
celebrações  
Warm regards 
Lee O'Leary 

 
 
Feliz 5º Aniversário para a Academia Aga Khan Maputo 
Quando eu e a Louise chegámos à Academia em Agosto de 2014 ficámos admirados com o facto de que apesar de 
pequena, a escola tinha salas de aula e mobiliário modernos, além de uma vasta área verde. Quando os alunos 
chegaram ficámos bastante sastisfeitos ao ver o seu entusiasmo e bom comportamento. Ambos vínhamos de 
escolas onde os alunos não eram tão bem comportados e os professores tinham que se esforçar bastante para 
apoiar os alunos na sua aprendizagem. Este não era o caso da Academia Aga Khan, tanto os alunos como os 
professores estavam empenhados em aprender juntos.  
Desde o início que ambos abraçaram o perfil do aluno e prontificaram-se a utilizar o 'Kelso's choices' como uma 
ferramento para resolver conflitos durante os intervalos. Acredito que foram os alunos e os professores que em 
conjunto se tornaram a base sobre a qual se desenvolveu a ética da Academia através de regras simples sobre como 
viver e aprender juntos. Esta ética tem mantido a Academia firme ao longo dos tempos mais difíceis. É um grande 
conforto saber que o que quer que aconteça, a Academia estará sempre aberta e manter este princípio fundamental 
de ser uma instituição de aprendizagem onde tanto os alunos como os professors são respeitados e têm um 
ambiente de ensino que os apoia.  
Aconteceram várias coisas magníficas na Academia Aga Khan Maputo e tenho a certeza que muitas mais irão 
acontecer enquanto a escola cresce e desenvolve.   
A Louise, a Charlotte e eu desejamos tudo de bom a todos nós e esperamos que tenham um óptimo quinto 
aniversário. 
Nick Manley Director do Ensino Primário 2014-2017 
Louise Manley  Professora e Coordenadora do PYP 2014-2017 

2013                     5  Ano            2018 



 
 

 
Que acontecimento tão importante – um esforço incrível. Mal posso esperar em poder vê-los pessoalmente a todos 
novamente e o progresso que têm atingido. Passem as minhas felicitações a toda a liderança da escola, aos 
colaboradores, aos pais, à comunidade e claro, aos alunos. Estou muito orgulhoso de todos vós! 
Lee Davis 
Primeiro Director da Academia  
 
Cumprimentos de Brunei e parabéns a todos os alunos, professors e pais da Academia Aga Khan Maputo neste dia 
único! 
É difícil de acreditar que foi há cinco anos que abrimos a escola pela primeira vez com as suas quatro salas de aula. 
Lembro-me de passar o fim-de-semana anterior a desembalar o mobiliário, a arrumar e a limpar as salas. Depois, 
no primeiro dia, quando abrimos as portas, um grupo de alunos nervosos mas excitados chegava à Academia! 
Estive, recentemente, a ver as fotografias na página electrónica da Academia e fiquei muito feliz ao ver tantas caras 
familiares, professores e alunos desde o primeiro dia, embora agora um pouco mais crescidos.    
Estou bastante orgulhoso por ter feito parte da história da Academia e tenho óptimas memórias de todos os alunos, 
dos colaboradores e de Moçambique! Anseio pelos próximos cinco anos e o que eles trarao à Academia Aga Khan 
Maputo, por ouvir sobre o seu contínuo desenvolvimento e, mais importante do que tudo, sobre o sucesso dos seus 
alunos!   
Melhores cumprimentos, 
Colm McDermott 
Primeiro Director do Ensino Primário 
 
 
"Feliz 5º Aniversário deste projecto educacional tão especial!”    
E espero, sinceramente que a AKA continue a crescer e a ensinar as nossas crianças não apenas o alfabeto mas os 
fndamentos de uma vida em comunidade! 
Congratulo a todos os colaboradores pelo trabalho fabuloso feito ao longo dos anos e faço votos para que venham 
muitos mais! Força! 
Patricia Marques 
Primeira Registrar da Academia. 
 
Feliz 5º Aniversário Academia Aga Khan Maputo 
É difícil de acreditar que foi há cinco anos atrás que estávamos a preparer as salas de aulas para os primeiros alunos. 
Tenho memórias fabulosas das crianças na escola, entusiasmadas e a quem era um prazer ensinar. Lembro-me da 
peça de teatro no final do primeiro ano – de facto um esforço colectivo de toda a escola, muita dança, muita música, 
as crianças a prepararem os adereços e a ajudarem-se uns aos outros a decorarem as suas falas. Foi uma 
representação fantástica. Tenho gostado de ver as fotografias da Academia ao longo dos anos e ver como a escola 
e os alunos têm crescido. Irei sempre lembrar-me dos alunos e dos professores com muito carinho 
Susan Gilfeather  
Uma das primeiras professoras da Academia  
 
As minhas sinceras felicitações à família AKA Maputo pelo seu 5º aniversário. Foi um privilégio incrível poder ter 
feito parte da Academia nos últimos dois anos. Lembro-me com carinho do apoio e da amizade dos pais, da 
dedicação incansável dos colaboradores e dos alunos felizes e tão esforçados.  
Desejo do fundo do coração que a Academia cresça com força e que celebre muitos mais anos marcados por um 
excelente sucesso. Mantenham o trabalho fenomenal! Pensando em todos vós nesta ocasião feiz e tão especial.  
Yasmin Khan 
Formadora do PDC e Professora de inglês 2016-2018 
 
Desde Outubro de 2016 até Junho de 2017, tive uma experiência extraordinária – aprender e ensinar na Academia 
Aga Khan em Maputo, Moçambique. Desde a variedade de entendimento intercultural à mentalidade internacional 
e ao envolvimento global, uma coisa que se destacou para mim na Academia Aga Khan Maputo foram os professores 
e os alunos. Imginem sentar numa sala de professores com professores de diferentes países (Portugal, África do Sul, 
Zimbabué, Inglaterra) e falar sobre qualaque tópico, seja político, educacional, social ou até mesmo a última citação 
do Presidente Trump! 
 de aprendizagem ajudou-nos a ambos a aprender um com o outro e a aplicar as melhores práticas. Os alunos (agora 
no 5º Ano!) estavam famintos de aprender e o seu entusiasmo e excitação eram tão contagiantes que quando 
demos conta estávamos todos a aprender através das investigação e a tornarmo-nos pensadores críticos. A 



 
 

Dos nosso pais e encarregados de educação 
 

 
 

 
 

 
Parabéns Academia Aga Khan Maputo!!! 

É um orgulho sermos fundadores da Academia. Acreditamos firmemente nos objectivos da Academia e isso tormou-
nos persistentes  
Pais da Thayaka 
 
Estamos muito felizes e orgulhosos do desempenho do nosso filho, bem como do desenvolvimento em várias áreas, 
como o seu comportamento e auto-confiança. Gostaríamos de agradecer por tudo o que têm feito nos últimos 5 
anos para a nossa criança e o resto dos alunos. Sentimo-nos bastante privilegiados em ter ambas as nossas crianças 
a estudar na Academia  
Obrigado!  
Pais do Aayan  e da Zoya  
 

A Academia proporcionou a estrutura para que esta interacção acontecesse e facilitou o desenvolvimento de 
relacionamentos positivos. A minha experiência mais marcante foi com o 3º Ano e o meu co-professor e aprendiz, 
Lázaro cuja mente aberta e sentido de aprendizagem ajudou-nos a ambos a aprender um com o outro e a aplicar as 
melhores práticas. Os alunos (agora no 5º Ano!) estavam famintos de aprender e o seu entusiasmo e excitação eram 
tão contagiantes que quando demos conta estávamos todos a aprender através das investigação e a tornarmo-nos 
pensadores críticos. A Academia de Maputo ajudou-me a mergulhar numa nova cultura e num novo ambiente e a 
desenvolver novas atitudes e perspectivas. 
Shamim Murji 
Professora de inglês 2016-17 


