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 Básica Integrada Padre Vítor Melícias
Circulo: Lisboa
Sessão: Básico

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

Apresenta-se como problemática a relação entre a qualidade da comida do bufete da Escola
e a obesidade em crianças e jovens, realçando o facto dos alunos não gostarem da comida do
bufete e optarem por almoçar no bar, realizando refeições menos adequadas e benéficas à
saúde no imediato e no futuro. Se existir uma melhoria da qualidade da oferta das refeições
no refeitório, maior será o número de alunos a frequentar esse espaço, em vez de almoçarem
no bar, onde por vezes,realizam refeições rápidas, com base em pão, tostas, panados, não
sendo a refeição adequada e ajustada a uma alimentação equilibrada.

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

1. Proposta da melhoria da qualidade/ apresentação das refeições nos refeitórios das Escolas.

2. Proposta de melhoria do funcionamento dos bufetes das Escolas
Apresentando algumas proposta de alteração do funcionamento existente, potenciando um
atendimento mais rápido e eficiente e também algumas soluções relativas ao espaço e
também da oferta relativa à comida.
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