Síntese Histórica
Esta Escola foi fundada em 1899 por Mary Jane Wilson, para dar resposta às
necessidades educativas existentes no meio. Só foi possível a sua construção com a
ajuda de Madame Arendrup, sua grande amiga que lhe cedeu o dinheiro para a
construção de uma Capela/Escola situada na Pereira. O desejo de Edith Arendrup em
deixar uma obra que perpetuasse a memória de seu filho Axel Arendrup, falecido no
Funchal concretizou-se com esta iniciativa da Irmã Wilson. Em homenagem a este ato
de generosidade, foi dado ao novo Estabelecimento de Ensino o nome de Escola
Arendrup.
A Escola primitiva funcionou no salão/Capela e mais tarde passou para as
instalações do Orfanato construído ao lado da capela. Como estas instalações já estavam
muito degradadas e sem condições, em 1996, a 8 de julho, iniciou-se a construção do
edifício atual. Demoliu-se na totalidade o Orfanato em ruínas e as instalações onde
funcionava a escola e construiu-se o edifício de raiz. Durante esta etapa de construção, a
escola funcionou no salão/Capela e em dois contentores devidamente preparados.
O novo edifício foi inaugurado no dia 26 de setembro de 1997 com a presença
do Dr. Alberto João Jardim, presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira, o
Dr. Francisco Santos, Secretário Regional da Educação e outras entidades.
Este estabelecimento de ensino acolheu os alunos das escolas que foram
encerradas nesta zona: Escola de João Ferino no ano letivo 1996/1997; Achada do Barro
e Estreito no ano letivo 1997/1998.
A escola Arendrup, através dos tempos tem educado gerações de jovens,
procurando dar-lhes uma educação integral, onde os valores humanos-cristãos têm o
primeiro lugar.
Hoje, a Escola Arendrup é um estabelecimento de ensino que leciona o PréEscolar e o 1ºCiclo do Ensino Básico em regime de Tempo Inteiro. Após as atividades
curriculares, existem as atividades de enriquecimento curricular. A Pré-Escolar é
apoiada nestas atividades de enriquecimento do currículo pelos professores que apoiam
o 1º ciclo nomeadamente nas atividades de Expressão Musical, Educação Física, Inglês
e TIC.
A ação educativa da Escola Arendrup abrange todos os alunos do Pré-Escolar e
do 1º Ciclo da freguesia que pertencem ao concelho de Santa Cruz, alguns do concelho
de Machico e outros da zona alta da freguesia de Santa Cruz.

