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: EBI ANDRÉ DE RESENDE
Circulo: Évora
Sessão: Básico

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

Para termos uma alimentação saudável devemos ter em conta os sete sectores da roda dos
alimentos e também a água, o maior constituinte do nosso corpo. Dentro de cada sector
devemos variar os alimentos e consumir mais dos sectores maiores e menos dos sectores
menores. Para termos uma alimentação equilibrada devemos comer a cada refeição um
pouco de cada sector. O sector do leite e derivados é de bastante importância pois são
alimentos completos.

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

1. - Com as receitas do IVA sobre o sector dos cereais e seus derivados bem como no dos

produtos lácteos o Governo deveria investir na ajuda à produção dos mesmos e de fruta e
vegetais.

2. Com parte das receitas do IVA sobre os sectores atrás referidos o Governo deveria ainda
oferecer nas escolas básicas lanches constituídos por uma peça de fruta, um sumo natural ou
leite e pão com queijo / fiambre/ manteiga.
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texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
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3. O Governo deveria ainda baixar o imposto do IVA sobre os produtos lácteos e investir na
produção dos mesmos.

