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Gabinete Informação e Apoio ao Aluno (GIAA) 

(artigo 10º,lei 60/2009) 

 
 
O GIAA é criado no âmbito do projeto de Educação para a Saúde implementado no 

Agrupamento de Escolas de Anadia, dando cumprimento à Lei nº60/2009 de 6 de Agosto e à 

Portaria nº196-A/2010 de 9 de Abril. 

O GIAA funciona no Gabinete de Educação para a Saúde, da Escola Básica de Vilarinho do 

Bairro e da Escola Básica e Secundária de Anadia. A gestão do GIAA é assegurada por uma 

equipa pluridisciplinar com uma dimensão adequada ao número de turmas existentes. 

Esta equipa tentará apoiar e esclarecer os alunos sobre assuntos relacionados com a 

educação para a saúde, em toda a sua abrangência física, psíquica e emocional. 

O GIAA disponibiliza, também, aos alunos: 

- um centro de recursos materiais (panfletos, livros, jogos, …); 

- o blogue http://saudeb23anadia.wordpress.com -onde podem colocar dúvidas de forma 

anónima. 

Objetivos: 

- Disponibilizar um espaço de privacidade onde os alunos podem encontrar aconselhamento, 

apoio, informação e formação na área da saúde/sexualidade; 

- Contribuir para a promoção da educação para a saúde da população escolar. 

- Garantir um clima de escola estimulante e que proporcione autoestima. 

- 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;  

- Encaminhar situações específicas para entidades competentes (ex: Centro de Saúde); 

http://saudeb23anadia.wordpress.com/
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- Estabelecer parcerias com instituições locais, reconhecendo os seus serviços enquanto 

suporte/reforço educativo e formativo. 

- Disponibilizar um centro de recursos com materiais informativos diversos (panfletos, livros, 

jogos, …) 

Equipa: 

- Colaboradores (Escola): Professores  

- Colaboradores (Exteriores à Escola):Técnicos de saúde pertencentes à equipa de saúde escolar do  

Centro de Saúde de Anadia 

 

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

 

HORÁRIO   

            
 

              Básica de Vilarinho do Bairro -  3ªf 
 

 

 

 

                                                4ªf  
 

              Básica e Secundária de Anadia – 3ªf 

                                                                5ªf 
 

                                                          5ªf 

 

A equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Anadia estará nos GIAA às 3ªf, entre as 12:30 e 

as 13:30: 

 na 1ª 3ªf do mês – Escola Básica e Secundária de Anadia 

 na 2ª 3ªf do mês – Vilarinho do Bairro 

 na 3ª 3ªf do mês – Escola Básica e Secundária de Anadia 

 na 4ª 3ªf do mês – Vilarinho do Bairro 

 na 5ª 3ªf do mês – na escola onde se revele mais necessário. 

                

 

12 :35h/13:30h – Profª. Alice Carreira      
                                                          

13:30h/14:15h – Profª. Ana Viseu 

16:05h /16:50h – Profª Alexandrina Leitão 

09 :15 h/10:00- Profª Nelly Moreira 
 
 13:45h/14:30h- Profª Nelly Moreira     

                                                                  

 
13 :45 h/17:00h-Profª Licínia Simões 
    

                                                                  

 
11:45h/12:30h-Profª Alexandrina Leitão 
    

                                                                  


