
 

 

Breve História da nossa escola 

 

Com a promulgação da Portaria n.º 790/86 estava, do ponto de vista oficial, criada 

a nossa escola, com a designação de “Escola Secundária de Almeirim”. 

Como núcleo essencial, a nossa 

escola era constituída apenas por 

quatros blocos, os atuais A, B, C e 

D. A população escolar totalizava 

851 alunos e apenas funcionavam 

alguns níveis de escolaridade. 

Assim, no 3.º Ciclo Básico 

dominavam os 8.º e 9.º anos; no 

ensino secundário, apenas 

funcionava o 10.º ano. A oferta 

curricular estendia-se também aos antigos cursos noturnos, nomeadamente o 

Curso Geral Liceal Noturno e o Curso Complementar Liceal Noturno. 

No ano seguinte à criação oficial da escola, são construídos os restantes blocos, 

especialmente vocacionados para o ensino secundário/técnico-laboratorial: o 

pavilhão D serve essencialmente a área das Ciências Naturais e o pavilhão E a área 

das Ciências Físico- Químicas. 

Ainda nesse ano, o Ministério da Educação, em conjunto com a Câmara local, dá 

luz verde para a construção do Pavilhão Gimnodesportivo para servir não só a 

população escolar, como também a concelhia. 

Outra data fundamental do passado da nossa escola é o ano de 1991, quando se 

muda a designação para ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUESA DE ALORNA, uma singela 

homenagem a uma das personalidades mais marcantes das letras e artes nacionais 

dos finais do século XVIII e princípios do século XIX. 

 

 



 

 

Por outro lado, a necessidade de se ampliar as instalações da escola encontra a 

sua explicação no aumento anual registado na população estudantil do concelho. 

A evolução da população estudantil na nossa escola conheceu importantes 

oscilações: depois de um período de um certo aumento, até aproximadamente ao 

ano letivo de 1990/91, o número de estudantes a frequentar a escola estabilizou, 

registando-se inclusivamente uma descida nos últimos anos letivos. As explicações 

para o fenómeno são complexas e variadas, destacando-se as seguintes: 

* o envelhecimento da população do concelho; 

* a descida das taxas de natalidade e; 

* a baixa frequência escolar das crianças com 12 a 14 anos. 

 

Cerca de 30% das crianças neste grupo etário, onde formalmente é obrigatória a 

frequência escolar, não vão à escola. Este facto liga-se certamente a um recurso 

considerável ao trabalho infantil, com incidência nas áreas rurais. 

 

A ESCOLA HOJE 
 

A escola é constituída por 6 blocos, com capacidade para 42 turmas. Dispõe de 33 

salas de aula normais, 4 laboratórios, 5 salas de informática, 3 salas de educação 

visual e tecnológica, centro de recursos com 

biblioteca, um pavilhão gimnodesportivo e um 

recinto polivalente descoberto, refeitório e 

bar. O estado de conservação dos vários 

edifícios e equipamentos é razoável. 

Prestam serviço na escola 31 assistentes 

operacionais e 8 assistentes técnicos. 

O corpo docente é estável e qualificado, a maior parte dos professores leciona há 

mais de 20 anos na escola e, destes, 2/3 pertencem ao quadro de escola. 

No final do ano letivo de 2011/12 a escola, conjuntamente com o Agrupamento de 

escolas Febo Moniz, constituiu o Agrupamento de Escolas de Almeirim que integra 

todas as escolas das freguesias de Almeirim e Benfica do Ribatejo. 

 


