
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 2,3 de Sever do Vouga 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Básico  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Nós, os alunos da Escola Básica 2,3 de Sever do Vouga, desde há muito tempo, que nos 

preocupamos com as questões alimentares e com a saúde. A existência da cantina, do bufete 

e de alguns estabelecimentos comerciais junto à Escola, permitiu o olhar mais atento e crítico 

dos “comportamentos alimentares” relativamente aos nossos colegas. Fomos muito 

observadores perante a realidade com que nos deparamos diariamente. 

Nós, os alunos, constatámos que a grande maioria dos colegas que frequentam este 

Estabelecimento de Ensino dos 2º e 3º Ciclos se deslocam várias vezes por dia a uma 

Papelaria, nas proximidades da Escola, para comprar sacos de gomas. Ora, este tipo de 

atitude faz com que num futuro próximo surjam complicações ao nível da saúde: 

aparecimento de diabetes, colesterol, obesidade….  

 

 

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

 

1.  Propomos a criação de legislação que regulamente a instalação de estabelecimentos 

comerciais, que vendam produtos alimentares nas imediações das Escola. 

Esta medida constituirá um bom exemplo de combate à formação de distúrbios alimentares 

nas crianças/jovens que frequentam esta Escola. 
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2. O facto constatado na exposição dos motivos, levantou uma outra proposta pertinente:  

Propomos a existência de um nutricionista na Escola. Esta medida permitiria aos alunos obter 

orientações/ aconselhamento nas dietas alimentares habituais. 

 

 

3.  

 

 


