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GIAA 

Gabinete de Informação e 

Apoio ao Aluno 

“Educar para a saúde consiste em dotar as crianças e os 
jovens de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a 

fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao 
seu bem-estar físico, social e mental, bem como a saúde dos 
que os rodeiam, conferindo-lhes assim um papel interventivo”  

Gabinete de Informação e 
Apoio ao Aluno 

Programa de 

Educação para a 

Saúde 

Programa de Educação para a Saúde 

 16 de outubro—Dia da Alimentação 

 17 de novembro—Dia do Não Fumador 

 20 de março—Dia da Felicidade 

 7 de abril—Dia Mundial da Saúde 

Datas comemorativas 



‒ Atendimento, anónimo e confidencial, assegura-

do por profissionais com formação nas áreas de 

saúde e educação sexual;  

‒ Acesso a informação que assegure resposta a 

questões colocadas pelos alunos;  

‒ Dinamização de atividades que contribuem para 

a educação  sexual na escola;  

‒ Encaminhamento para serviços que permitam 

dar respostas adequadas a cada caso 

.  

Horário 

Equipa do GIAA 

O GIAA possui uma equipa de profissionais recetivos e 

dispostos a apoiar-te na resolução das tuas dificuldades. 

Desta equipa fazem parte:   

‒ Enfermeiras) 

‒ Professores (as)   

‒ Psicóloga  
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Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno 

O GIAA é um espaço para os alunos,  onde se desenvol-

vem ações de informação, educação e comunicação, 

incluindo a educação sexual em contexto escolar 

O que é 

Funcionamento 

Dirige-se a toda a comunidade escolar, incluindo 

todos os alunos, de todos os níveis de ensino 

A quem se dirige 

Quando procurar o GIAA 

‒  Sempre que desejares,  

‒ Sempre que quiseres aceder a informação sobre 

vários temas que te podem interessar:  

 Adolescência,  

 Sexualidade,  

 Namoro,  

 Problemas com o corpo 

 Cansaço 

 (…) 

. 


