
Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 

participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de 

texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 

(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos. 

 

Identificação da Escola: EB 2,3 Dr. Correia Mateus 

Circulo: Circulo de Leiria 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas) 

 

Fundamentação: 

Proposta 1: A televisão é um grande veículo de comunicação chegando a todas as partes do 

país. A publicidade a que assistimos é responsável pela venda de muitos produtos 

alimentares, que nem sempre são os mais saudáveis. Em alguns anúncios a informação dada 

ao consumidor nem sempre corresponde à verdade, daí haver necessidade de um maior 

controlo.  

Proposta 2: Achamos que na escolaridade obrigatória as refeições deveriam ser grátis para 

todos os alunos ou custar menos 50% do preço actual. Isto poderia ser feito através de 

pedidos de apoio a empresas de venda e produção de alimentos, cujos excedentes são 

desperdiçados. 

Proposta 3: As máquinas de venda de produtos alimentares são uteis na escola desde que 

não vendam produtos prejudiciais à saúde e não pratiquem preços mais elevados do que o 

buffet. Nós defendemos a venda de outro tipo de alimentos, porque alguns dos produtos que 

as máquinas fornecem além de serem pouco saudáveis, porque têm muitas calorias, 

açúcares, gorduras e sal, contribuem também para o desenvolvimento da obesidade, dos 

diabetes e de outras doenças. 

 

 

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Propomos que haja um maior controlo sobre a publicidade alimentar na televisão. 

 

 

2. Propomos que sejam melhoradas as rfeições na cantina e que sejam baixados os preços. 
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3. Propomos que sejam alterados os produtos que são vendidos nas máquinas da escola. 

 


