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Sumário 

 

 

Escola e família são partes integrantes do processo complexo que é a educação. 

Cada vez mais a escola vê-se incumbida da responsabilidade inerente à socialização 

primária, quando se esperava que fosse a socialização secundária a ser tratada. Se os 

professores são muitas vezes os principais educadores da criança ou do jovem, devemos 

pois perguntar-nos até que ponto podemos trabalhar os valores na escola.  

Os professores de língua estrangeira não são exceção, pelo que neste estudo 

procura-se responder a uma necessidade intrínseca à nossa sociedade de transmitir 

valores éticos e morais aos jovens e levá-los a refletir acerca daqueles. 
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Abstract 

 

 

School and family are both part of the complex process which is education. More 

and more school is charged with the responsibility inherent to primary socialization, 

when it was expected that secondary socialization was the one to be taken care of. If 

teachers are often the main educators of the child or teenager, we should ask ourselves 

in what extent we can work values at school.  

Foreign language teachers are no exception, therefore in this study one tries to 

answer to an intrinsic need to our society, of transmitting ethical and moral values to the 

teenagers and lead them to reflect on them. 
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