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O Município de Vila Franca de Xira definiu 
como objetivo primordial, entre outros, 
o investimento na área da educação e 
na criação das condições necessárias 
ao desenvolvimento de todos os alunos 
do Concelho, preparando-os para 
corresponderem aos desafios que o futuro 
lhes reserva. O investimento em edifícios 
escolares modernos e adequados às atuais 
necessidades educativas do presente é 
uma das vertentes de atuação, espaços 
que permitam a implementação da Escola a 
Tempo Inteiro com o desenvolvimento das 
Atividades de Enriquecimento Curricular, 
por forma a corresponder de forma efetiva e 
eficaz às necessidades das famílias, visando 
complementar de forma lúdica e pedagógica 
o tempo extra curricular de permanência 
das crianças na escola, e contribuindo 
para melhorar o desenvolvimento social, 
educativo e de cidadania dos alunos. 
Foi com este intuito que a Câmara Municipal 
decidiu avançar com a construção de 
uma nova escola de raiz no espaço onde 
atualmente funciona a escola do 1º Ciclo.



A nova escola será dotada de 2 salas de 
Educação Pré-escolar, com capacidade 
máxima para 50 utentes entre os 3 e os 5 
anos, 12 salas de 1º Ciclo, sala de professores, 
gabinete de coordenação, gabinete de 
atendimento, gabinete médico, biblioteca 
escolar, cozinha/copa, refeitório, sala 
polivalente, sala de ATL, sala de atividades 
extra curriculares, arrumos diversos, 
instalações sanitárias para alunos, adultos e 
portadores de deficiência, recreio e campo 
de jogos. O Pavilhão Municipal contíguo à 
escola continuará a dar apoio nas atividades 
físico-motoras. O novo edifício entrará em 
funcionamento no ano letivo 2016/2017.



ANO LETIVO 2015/2016 
FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO 

NO NINHO DE EMPRESAS 
Por forma a permitir a construção de raiz 
da nova escola, o que obrigará à demolição 
do atual edifício escolar, durante o ano 
letivo 2015/2016 os alunos desta escola 
serão deslocados provisoriamente para 
as instalações do “Ninho de Empresas”, 
situado na mesma localidade, espaço que 
está a ser adaptado, por forma a garantir 
as melhores condições durante o tempo 
de permanência dos alunos e docentes 
naquele espaço. As obras de adaptação 
ao espaço existente criarão 6 salas de 
aula, 2 salas para professores, instalações 
sanitárias para adultos, instalações 
sanitárias para os alunos, cozinha/copa, 
refeitório, espaços interiores e exteriores 
para a prática da atividades física, recreio 
e instalações sanitárias para apoio às 
atividades no exterior.
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