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: Escola EB 2/3-S Ribeiro Sanches de Penamacor
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Básico

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

Na sociedade em que estamos inseridos todos temos o dever de participar na sua melhoria
com propostas inovadoras e úteis, desde que devidamente fundamentadas e para isso os
jovens são os que melhor o podem fazer, pois o futuro a eles pertence e a eles caberá
governar este país. Assim para promover uma alimentação saudável o nosso projecto de
recomendação baseia-se na proibição da "Fast Food" até aos 16 anos, pois está devidamente
comprovado que o consumo da chamada comida rápida, causa problemas no
crescimento/desenvolvimento das crianças e também problemas de saúde que mais tarde se
manifestam.

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

1. Proibição da venda de "Fast Food" a crianças até aos 16 anos de idade nos restaurantes

portugueses, sendo somente permitida quando acompanhados por um adulto que se
responsabilize por eles. Sempre que esta medida não for cumprida deverá haver uma
penalização para o restaurante que poderá ir desde a multa até ao encerramento do
estabelecimento.

2. --------

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.

3. --------

