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: Agrupamento de Escolas de Vidigueira
Circulo: Beja
Sessão: Básico

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

Os alunos sentem a necessidade de, a par da informação que a escola, nas diversas
disciplinas,faculta deverá existir uma oferta real, respeitando os conhecimentos adquiridos e a
necessidade de alterar hábitos alimentares. Assim, a presença do nutricionista revela-se
quase obrigatória, na medida em que, possibilita o desenvolvimento de projectos, ideias,
actividades respondendo a dúvidas sempre presentes em toda a comunidade escolar.
Consequentemente, a elaboração da oferta alimentar escolar poderá servir de exemplo para a
correcção

de

hábitos

alimentares

fora

da

escola,

contribuindo,

assim,

para

um

desenvolvimento positivo a nível cognitivo e físico.
O envolvimento dos alunos nas propostas apresentadas, leva a uma maior consciencialização
da existência de problemas alimentares nos jovens, responsabilizando-os na sua resolução.

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

1. Presença de Nutricionista, periodicamente, para informar e acompanhar a comunidade
escolar (alunos, encarregados de educação, professores e auxiliares de acção educativa)
acerca de nutrição e saúde.

2. Oferta diversificada de pratos diários (carne, peixe) na cantina escolar.

3. Retirar a oferta de doces, chocolates e refrigerantes do bufete escolar substituindo por fruta,
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sumos naturais e/ou batidos com base em lacticínios.

