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Identificação da Escola: Escola Profissional de Tondela 

Circulo: Viseu 

Sessão:       

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

No sentido de fomentarmos a melhoria do ensino em Portugal e contribuirmos para a 

melhoria do nível de qualificação dos jovens, propomos a revisão dos contéudos 

programáticos às diversas disciplinas, introduzindo os temas do Empreendedorismo, da 

Educação Sexual e dos Primeiros Socorros. 

 

 

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

 

1. A discussão acerca da importância da Educação Sexual nas escolas já não é nova, uma vez 

que os jovens hoje em dia tendema a iniciar a sua vida sexual cada vez mais cedo. E, se a 

escola busca o desenvolvimento integral do individuo, também deverá ser capaz de promover 

a discussão e a compreensão da sexualidade, de modo sistemático e permanente, em todos 

os níveis. 

 

 

2. Os jovens são as pessoas ideais para explorar novas oportunidades, para assumir riscos e 

criar coisas novas. Assim, o Empreendedorismo, que é uma via eficaz para a auto-realização e 

felicidade, quer a nivel individual, quer profissional, deverá ser uma solução para os 

problemas que os governantes não conseguem resolver. Por isso, quanto mais cedo for 

abordado, melhor. É que o desenvolvimento das sociedades exige cada vez mais atitudes 

empreendedoras. 
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3. A grande maioria das situações de acidentes poderia ser evitada, porém, quando elas 

ocorrem, alguns conhecimentos simples podem diminuir o sofrimento, evitar complicações 

futuras e até mesmo salvar vidas. É neste contexto que defendemos a inclusão dos primeiros 

socorros nas escolas, como forma de prevenir, por um lado, e ajudar pessoas em dificuldade 

por outro.  

Muitas vezes não basta ser solidário. Para que possamos prestar um socorro de emergência, 

correcto e eficiente, precisamos de conhecer e dominar as principais técnicas de primeiros 

socorros. E, quanto mais cedo isso acontecer, melhor. 

 


