
Centenário da Fundação da Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau) 

 

A Escola Choi Kou foi fundada em 1919. No seu início funcionou como 

jardim-de-infância, chamado “Jardim Infantil Chi Tou”, criado por um grupo de 

proeminentes figuras de Macau, nomeadamente a médica U Mei Tak, diaconisa da Igreja 

Chi To, da Igreja de Cristo na China (Macau). Foi a primeira instituição de ensino 

pré-escolar de Macau.  

Em 1932 foi estabelecida a secção primária (1º- 6º ano) da Escola Choi Kou e o seu 

nome foi alterado para “Escola Comemorativa Choi Kou”, em homenagem a Choi Kou, o 

primeiro chinês convertido ao cristianismo na China. O estabelecimento da secção 

secundária júnior em 1946 e da secção secundária sénior em 1949 tornou a Escola Choi 

Kou uma escola exemplar, com prestação completa de todos os níveis de ensino. A Igreja 

Sheng Kung Hui assumiu a direcção da Escola Choi Kou em 1967 e continua até ao 

presente. 

Actualmente, a Escola Choi Kou tem dois pólos com quatro secções, 

respectivamente na Rua de Pedro Nolasco da Silva e na Avenida do Dr. Francisco Vieira 

Machado, na Areia Preta, divididos em ensino secundário, primário, infantil e secundário 

nocturno, com cerca de 2000 alunos no total.  

Em Junho de 1999, o Governo da administração portuguesa de Macau atribuiu à 

Escola Choi Kou a Medalha do Mérito Cultural e em Novembro do mesmo ano, o 

ex-governador de Macau concedeu ao pastor Poon Nai Chiu, antigo director da Escola 

Choi Kou, a Medalha do Mérito Profissional. Em 2013, Chan Chi Kwan, então Director 

da Escola Choi Kou, foi condecorado com a Medalha de Mérito Educativo pelo Governo 

da RAEM. Todas essas medalhas foram atribuídas como reconhecimento à Escola Choi 

Kou pelo seu contributo à educação.  

Com o esforço conjunto da direcção da escola, dos professores e dos alunos em 

estabelecer um sistema desenvolvido de gestão de ensino e promover um ensino de 

qualidade, a Escola Choi Kou, entre 2000 e 2010, obteve consecutivamente a certificação 

internacional de gestão de qualidade ISO 9000. Em 2010, a escola obteve a Certificação 

de Qualidade de Ensino da “Advancing Excellence in Education Worldwide”, sedeada 

nos Estados Unidos da América, tornando-se a primeira escola em Macau a ser 

reconhecida por uma notável instituição internacional de promoção de educação de 

excelência. Em 2015, a escola Choi Kou passou, mais uma vez, na avaliação desta 

instituição. 

 

Sendo uma das mais antigas escolas de Macau de raiz cristã, a escola Choi Kou 

seguiu sempre os valores nucleares da educação cristã. Para além das capacidades 

intelectuais dos alunos, a escola atribui também grande importância à educação espiritual 

dos estudantes. Encoraja os alunos a desenvolver os seus conhecimentos e sentido crítico, 

bem como a estudar e a responder às orientações de Cristo. 

 

A Escola Choi Kou tem como valores: “Promover princípios de integridade, 



perseverança, solidariedade e frugalidade; proporcionar uma educação de excelência; 

munir os jovens de formação abrangente e visão global do mundo”.  

A escola empenha-se em proporcionar aos estudantes oportunidades de participação 

em acções de organizações locais e internacionais e em actividades comunitárias no 

campo da educação e cultura.  

A Sheng Kung Hui é uma igreja universal que abarca todas as partes do mundo. 

Através da rede internacional desta igreja, a escola contacta com outras instituições 

anglicanas Sheng Kung Hui em todo o mundo, e realiza diferentes tipos de intercâmbio 

educacional e programas de experiência cultural para os alunos, para que possam sair de 

Macau, expandir os seus horizontes e cultivar uma mente aberta e universal, de modo a 

concretizar a Visão da Escola: “Tornar a escola um portal que abra os alunos ao mundo”.  

 

Em 2019 a Escola Choi Kou celebra o seu centenário. Nestes últimos cem anos de 

grandes agitações, a Escola Choi Kou testemunhou as vicissitudes de Macau, da China e 

do mundo. Actualmente, a Escola Choi Kou orgulha-se de ter ex alunos seus espalhados 

por todo o mundo, e de muitos deles terem contribuído para a construção de Macau, 

China e comunidade internacional.  

Por ocasião do seu 100.º aniversário, a Escola Choi Kou gostaria de aproveitar esta 

oportunidade para expressar a sua gratidão à sociedade de Macau! Sempre nos 

lembraremos e manteremos como herança o espírito dos nossos antecessores, aprendendo 

com o passado enquanto criamos o futuro. Não pouparemos esforços para alcançar a 

excelência nos próximos cem anos, glorificando Deus e edificando pessoas. 
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