História
As origens da

nossa Escola estão ligadas às origens da própria Escola

Secundária Anselmo de Andrade e à nossa Escola Sede, Escola Básica 2/3
D. António da Costa, ou seja, remontam ao ano de 1955, ano em que foi
criada a Escola Industrial e Comercial Anselmo de Andrade, que funcionou
na rua D. João de Portugal. Três anos mais tarde, esta escola desdobrou-se
dando origem a duas sendo elas: a Escola Preparatória D. António da Costa
que permaneceu nas instalações de origem, nos Caranguejais e a Escola
Industrial e Comercial Emídio Navarro, a funcionar no seu edifício actual, na
rua Luís Queirós.
Só em 1971, em plena reforma Veiga Simão, pelo decreto-lei n.º 457/71 de
28 de Outubro, nasceu a Escola Técnica Comercial Anselmo de Andrade,
autonomizando-se daquela que passou a ser, então, a Escola Técnica
Industrial Emídio Navarro. A escola Anselmo de Andrade voltou a ocupar as
instalações da rua D. João de Portugal (1972) e, posteriormente (1973), os
pavilhões do antigo edifício da secção de Almada do liceu D. João da Costa,
situado na Praça S. João Baptista. Em 1980 foram ampliadas as suas
instalações com a criação de um anexo, depois secção, na Praça Gil Vicente,
onde funciona actualmente a Escola Secundária Elias Garcia.
Da história mais recente, pode-se dizer que no ano lectivo de 1996/97,
depois de uma fase de grande insegurança vivida pelos Docentes que aqui
leccionavam, devido aos assaltos de que a escola era alvo e que fez com que
desaparecesse todo o material didáctico, o grupo de docentes colocado

nesse ano lectivo criou um projecto de A.T.L. com o apoio da equipa de saúde
escolar que garantia o serviço de uma cantina e actividades que ajudaram a
retirar da rua crianças com processos referenciados no tribunal de
protecção de menores.
No entanto só no ano lectivo seguinte este projecto foi desenvolvido
completamente, já com uma monitora responsável, mas com a supervisão do
então Conselho Escolar.
A nossa Escola mudou também de nome, de Escola nº 4 de Almada que
funcionava independentemente do único Jardim Infantil existente na
Freguesia, passou a chamar-se EB1/JI Almada nº 3.
Para além do projecto referenciado, também se iniciou a elaboração do
jornal da escola, com saída trimestral, baptizado com o nome “Rampa da
Escolinha”, por razões evidentes olhando à sua localização e sempre com o
apoio da Junta de Freguesia de Almada. O primeiro exemplar foi editado no
ano lectivo de 2001/2002 e claro de forma artesanal, com muito “corte e
cola”, mas com muito prazer por parte de alunos e professores.

