
Caracterização do meio e da escola 

A Escola Arendrup – Externato, situa-se no Lugar da Pereira, Freguesia de Santo António da 

Serra, pertencente ao Concelho de Santa Cruz. 

Esta Freguesia fica situada num planalto com altitude média de 1700m, apresentando também 

um relevo muito acidentado. Situa-se no meio rural, com povoamento disperso e isolado. 

A nível administrativo, o Santo da Serra pertence a dois Concelhos: a parte mais a Oriente 

pertence a Machico e a outra parte mais a Ocidente a Santa Cruz. 

No Inverno atinge temperaturas muito baixas com chuvas e ventos frequentes. No Verão o clima 

é ameno. Tem lindas paisagens com arvoredo e vegetação abundantes. É uma Freguesia muito procurada 

para a construção de casas de campo, devido à calma, frescura e beleza do ambiente.  

As condições geológicas e climáticas do Santo da Serra levam os seus habitantes a cultivarem as 

macieiras e os pereiros. Do pêro fazem a cidra tão apreciada pela gente da Madeira. 

Os atractivos desta zona são, na maioria, de origem natural: a Lagoa, Quinta da Junta, Levadas, 

Campo de Golfe, Miradouro... 

Esta freguesia é muito visitada por pessoas naturais da Ilha e por Turistas que procuram as belezas 

naturais, a calma e o sossego. Para acolher estas pessoas surgiram estalagens e restaurantes. 

Tem muitos terrenos para cultivo e explorações agro-pecuárias. 

A população de Santo António da Serra vive do seu trabalho. Não é economicamente favorecida. 

Existem famílias até muito carenciadas. Os postos de trabalho são muitos, mas há gente ainda 

desempregada. Existem muitas actividades económicas: agro-pecuária, comercial, industrial, turística, 

hoteleira e sector público. 

Em termos profissionais, encontramos um leque bastante diversificado, distribuindo-se 

essencialmente pelos sectores primário e secundário e uma minoria no sector terciário.  

A nível cultural, as pessoas vivem os seus costumes e tradições, mas nota-se pouco empenho em 

alargar, aprofundar e manter vivas algumas tradições e costumes. O nível das habilitações académicas é 

muito baixo, a maioria tem somente a 4ª classe e ainda encontramos casos de analfabetismo. 

Embora o nível de vida tenha melhorado, há muitas famílias que ainda emigram. Os que cá 

ficam, tentam criar estruturas para melhorar as suas condições de vida. 

 



O Edifício 

Esta Escola possui salas amplas, bem arejadas e iluminadas. 

Rés do chão: Aqui existe um salão de festas com palco e bastidores, um salão de recreio, cinco 

casas de banho, um duche, quarto das auxiliares de Acção Educativa, uma despensa, uma cozinha e uma 

ampla cantina. 

1º Piso: Contém cinco salas de aula, duas para o Pré-Escolar e as restantes para os alunos do 1º 

Ciclo. Possui quatro casas de banho, uma sala de professores com casa de banho, gabinete da Directora, 

uma sala de primeiros socorros com casa de banho e uma arrecadação. 

2º Piso: Existe um Pavilhão gimnodesportivo coberto. 

Piso (-1) - É composto por uma sala de Expressão Plástica, duas salas para o 1º Ciclo, uma sala 

para apoios e duas casas de banho. 

No exterior existem espaços que servem para o recreio. 

 


