
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 Secundária com 3.º CEB do Fundão 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Na nossa qualidade de alunos e jovens, estamos conscientes de que a alimentação constitui 

um elemento fundamental na construção de uma vida saudável. Por conseguinte, 

consideramos de extrema importância a educação nesta matéria, começando na escola, uma 

vez que é lá que passamos grande parte do nosso tempo e é lá que sabemos existir o 

conhecimento que nos convém nesta e outras matérias. Como tal, decidimos centralizar as 

nossas medidas no tema da alimentação no espaço escolar, por forma a contribuirmos para a 

consciencialização de todos os membros da Comunidade Escolar para a importância de uma 

alimentação saudável na vida diária dos alunos, assim como para o seu futuro. 

 

 

 

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

 

1. Contratação de um nutricionista para os Quadros da Escola, que prestaria apoio sistemático 

e regular à Comunidade Escolar, utilizando, por exemplo, as aulas de Formação Cívica. 

 

 

2. Abolição gradual, numa primeira fase, e definitiva, depois, da venda de todos os alimentos 

considerados demasiado calóricos, como por exemplo bolos com creme e folhados, no bufete 

da escola, substituindo por sandes com legumes, fruta variada e batidos ou sumos naturais.  

 

 



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. Controlo na venda de chocolates, assim como na sua selecção, de modo a que só pudessem 

ser vendidos da parte da tarde. 

 


