
 

 

       Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno 
                                 (artigo 10º, lei 60/2009) 

 

O QUE É?  

É um espaço onde qualquer aluno da escola pode recorrer sempre que precise de esclarecer 

qualquer dúvida relacionada com a saúde física, psicológica e social. 

PARA QUE SERVE?  

 Garantir um clima de escola estimulante e que proporcione auto-estima;  

 Criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo;  

 Dar resposta às principais dúvidas dos jovens na área da Saúde/sexualidade, consumo de substâncias e 

outros problemas relacionados com a adolescência;  

 Orientar os jovens para a tomada de decisões conscientes e responsáveis, auxiliando-os na construção dos 

seus projetos de vida;  

 Contribuir para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e gravidezes indesejadas;  

  Desenvolver atitudes de tolerância, solidariedade e respeito mútuo, contribuindo para a realização integral 

do jovem;  

 Disponibilizar um centro de recursos com materiais informativos diversos (panfletos, livros, jogos,…). 

COMO FUNCIONA?  

O aluno tem alguma dúvida ou problema?  

Conhece algum amigo que necessite de ajuda?  

Ao visitar o Gabinete de Saúde Escolar, será ouvido, e poderá encontrar algumas respostas, receber informação 

disponível e, caso seja necessário, ser encaminhado para um apoio fora da escola.  

Enviar um e-mail com as dúvidas, sobre sexualidade ou outras temáticas de saúde, para o Blogue do Projeto de 

Educação para a Saúde: http://saudeb23anadia.wordpress.com 

QUEM FARÁ O ATENDIMENTO DOS ALUNOS?  

 Colaboradores (Escola): professores  

 Colaboradores (exteriores à escola):técnicos de saúde pertencentes à equipa de saúde escolar do Centro de 

Saúde de Anadia. 

O GIAA funcionará no Gabinete de Educação para a Saúde . 

 Se o Encarregado de Educação não pretender que o seu educando frequente o GIAA, deve devolver 

o seguinte destacável ao Diretor de Turma, no prazo de uma semana. 

----------------------------------------------------------------  

 Eu ___________________________________________________        Não autorizo  que o(a) meu (minha) 

educando/a__________________________________________ Nº___Turma____frequente o GIAA da sua escola, do 

Agrupamento de Escolas de Anadia. 

Assinatura do E. Educação____________________________________________Data___/____/______ 

http://saudeb23anadia.wordpress.com/

