
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 Piscinas - Lisboa 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As nossas medidas inserem-se na nossa vivência do dia-a-dia como estudantes, relativamente 

à 1ª medida, consideramos que a nossa escola à semelhança de outras escolas que 

conhecemos, oferece pouca diversidade de fruta e, tendo em conta que a fruta se deteriora 

com alguma rapidez, à Sexta-feira fazia-se aproveitamento da mesma, servindo uma salada de 

frutas, onde poderiam ser incluídas outras frutas que habitualmente não são servidas. 

Relativamente à 2ª medida e tendo em conta que alguns alunos não correm, quer por 

motivos religiosos, quer por motivos de saúde, determinados alimentos, deve em todas as 

escolas haver 2 pratos à escolha. 

 

 

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

 

1. Nas cantinas de todas as escolas deve ser servida como sobremesa na refeição de Sexta-

feira, salada de frutas. 

 

 

2. Nas cantinas de todas as escolas as escolas deve haver diariamente e prato de peixe e um 

prato carne, à escolha. 
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