
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 E. B. 2/3 de Santa Marta de Penaguião 

Circulo: Vila Real 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Os alunos desta comunidade escolar, não se encontram satisfeitos com as refeições que são 

fornecidas na cantina.  Os argumentos utilizados pelos alunos para referir a sua insatisfação 

são: a apresentação dos pratos, o sabor dos alimentos que ou não são frescos, ou são de 

comida de confecção rápida, o ambiente de ruído e as atitudes pouco cívicas por parte de 

alguns utilizadores da cantina. Assim, com base nestes argumentos propomos as seguintes 

medidas: 

 

 

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

 

1. Melhoramento na confecção dos pratos, utilizando alimentos frescos e disponibilizando 

sumos naturais. 

 

 

2. Melhoramento na apresentação dos pratos, não misturando os vários alimentos e servindo-

os nas proporções adequadas.  

 

 

3. Campanha de sensibilização, utilizando as aulas de Formação Cívica, visando um 

melhoramento dos hábitos de alimentação. Ficando cada turma, responsável por em cada 
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semana criar condições, que vão desde a decoração da cantina à correcção de atitudes menos 

cívicas por parte de alguns alunos.  

 


