
Os desafios na educação, decorrentes da globalização, são complexos. As famílias e as escolas 
precisam educar para uma sociedade que compreende a diversidade e procura ativamente 
entendê-la e aprender. A educação é uma das prioridades da Fundação Aga Khan por  
ser fundamental para o bem-estar dos indivíduos, das comunidades e nações. Por isso  
desenvolvemos intervenções que valorizam o trabalho em rede, através de parcerias  
e compromissos de longo prazo.

O nosso compromisso é para o desenvolvimento de um ambiente favorável que garante  
a equidade e valoriza a diversidade. Esta visão é concretizada em programas e projetos  
desenvolvidos a partir do trabalho em contextos de educação formal e não-formal como,  
por exemplo, associados a processos de liderança para melhoria e sucesso educativo  
ancorados também em abordagens pedagógicas participativas, de valorização da educação 
intercultural, da educação estética e artística e da otimização de processos de transição  
ao longo de contextos e processos de aprendizagem.

As competências para o futuro são também centrais na intervenção da Fundação,  
na aproximação às novas tecnologias e no desenvolvimento gradual de competências  
transversais, essenciais para a compreensão e integração socio laboral dos jovens, nos futuros 
locais de emprego. De igual modo valorizamos a participação dos mais velhos em interações  
e aprendizagens em contextos intergeracionais diversos.

Promover uma sociedade plural que garante 
equidade e valoriza a diversidade, com sistemas  
e instituições que facilitam processos  
de aprendizagem ao longo da vida
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Educação
Melhoria do sucesso escolar e redução do abandono precoce | Aumento da atitude  
e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida | Ambiente favorável |  
Competências e práticas interculturais
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Criação da Fundação Aga Khan

Lançamento do Programa  
de Desenvolvimento Comunitário 
Urbano (K’CIDADE)

Acordo com o Instituto  
da Segurança Social para gerir 

Centro Infantil Olivais Sul

Consultoria a Escolas TEIP

Programa de Educação Estética e 
Artística em parceira com ME-DGE

Estudo sobre Diversidade 
na Sala de Aula

Lançamento Rede de Escolas de 
Educação Intercultural em parceria 
com ACM e ME-DGE

Selo Escola Intercultural em parceria 
com ACM e ME-DGE

Publicação Caixa de Ferramentas  
Equidade e Participação

Intervenção na Área Metropolitana  
do Porto

Desenvolvimento 
Profissional Contínuo

Transições

Equidade e  
Participação

Educação Estética 
e Artística

Educação  
Intercultural

Estudos  
Pós-Graduados

1983Fundação Aga Khan 
estabelece-se em Portugal 

Lançamento do Programa  
de Educação e Desenvolvimento  
de Infância (ECD)

+ 935
Escolas

+ 5.000  
Profissionais

+ 85.000 
Alunos


