
GABINETE INFORMAÇÃO E APOIO AO ALUNO 

(GIAA) 

De acordo com a Lei 60/2009, de 6 de Agosto, que estabelece o 

regime de aplicação da educação sexual em meio escolar, está 

a ser dinamizado na Escola Básica Eugénio de Castro   por 

alunos e professores , um Gabinete de Informação e Apoio ao 

Aluno (GIAA), coordenado pela equipa do Projecto de Educação 

para a Saúde (PES) e professores responsáveis pelo GIAA 

(Professores Olga Rodrigues e Carlos Marques), no âmbito do 

Projecto TU DECIDES (ESEnfC&IREFREA) e em parceria com 

profissionais de saúde, estudantes de Enfermagem e 

Enfermeiros do Curso de Mestrado em Enfermagem 

Comunitária da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 

(ESEnfC). 

 

O gabinete está aberto a alunos, professores, encarregados de 

educação e outros membros da comunidade educativa, não só 

para disponibilizar informação, esclarecer dúvidas, mas também 

para partilhar ideias relacionadas com a saúde e nalguns casos, 

s e  n e c e s s á r i o ,  o r i e n t a r  o 

encaminhamento para outros 

QUAL A FINALIDADE? 

- Dotar um espaço na escola com informação pertinente, 

atractiva e útil para exercitar a tomada de decisão 

responsável  e recursos de apoio a situações de crise; 

- Garantir o acesso a um  espaço agradável (a ser 

decorado pelos alunos), com o apoio de professores e 

profissionais de saúde, fundamentando-se na Educação 

pelos Pares e mobilização comunitária . 

 

1 — Os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas dos 

2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário devem 

disponibilizar aos alunos um gabinete de informação e apoio no 

âmbito da educação para a saúde e educação sexual. 

2 — O atendimento e funcionamento do respectivo gabinete de 

informação e apoio são assegurados por profissionais com 

formação nas áreas da educação para a saúde e educação 

sexual. 

3— O gabinete de informação e apoio articula a sua actividade 

com as respectivas unidades de saúde da comunidade local ou 

outros organismos do Estado, nomeadamente o Instituto 

Português da Juventude. 

4 — O gabinete de informação e apoio funciona 

obrigatoriamente pelo menos uma manhã e uma tarde por 

semana. 

5 — O gabinete de informação e apoio deve garantir um espaço 

na Internet com informação que assegure, 

prontamente, resposta às questões colocadas pelos alunos. 

6 — As escolas disponibilizam um espaço condigno para 

funcionamento do gabinete, organizado com a participação dos 

alunos, que garanta a confidencialidade aos seus utilizadores. 

7 — Os gabinetes de informação e apoio devem 

estar integrados nos projectos educativos dos agrupamentos 

de escolas e escolas não agrupadas, envolvendo 

especialmente os alunos na definição dos seus objectivos. 

8 — O gabinete de informação e apoio, em articulação com as 

unidades de saúde, assegura aos alunos o acesso aos meios 

contraceptivos adequados. 

LEI 60/2009, de 6 de Agosto — Artigo 10.º 

Gabinetes de informação e apoio 

QUEM FARÁ O ATENDIMENTO AOS ALUNOS?  

- Professores responsáveis: 

HORÁRIO:  

2ª Feiras  - Prof Olga Rodrigues (Coordenadora da Educação 

para a Saúde)- 15.25-16.55 

3º Feiras -  Prof Carlos Marques—13.45-14.30 

               - Prof Olga Rodrigues—14.30-16.10 

- Psicólogo de Apoio –  Dr. João Grade 

 - Enfermeiros e Estudantes de Enfermagem pertencentes ao 

Projecto TU DECIDES e do Curso de Mestrado em 

Enfermagem Comunitária, da Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra (ESEnfC). 

 

LOCAL ONDE SE SITUA — Sala F12 da EB 

GABINETE DE INFORMAÇÃO E APOIO AO ALUNO 

Este Espaço foi criado a pensar em ti… 

...utiliza-o e dinamiza-o!... 

PARTICIPA NO CONCURSO DE IDEIAS 

PARA CRIAÇÃO DE LOGOTIPO E NOME 

Consulta Regulamento no Verso  



PROJECTO TU DECIDES 

GIAA 

 

GABINETE DE  

INFORMAÇÃO E  

APOIO AO  

ALUNO 

(artigo 10º, lei 60/2009)  

ESCOLA BÁSICA  EUGÉNIO DE CASTRO 

MORADA: - Rua Almirante Gago Coutinho—Sto António dos Olivais 

3030-326 COIMBRA 

 

TELEFONE— 239  792910               FAX— 239 792919 

 

Endereço electrónico —  eugeniocastro.coimbra@gmail.com 

4.3 O prazo de envio das propostas  termina no dia 31 de Março de 2011, sendo aceites 

apenas as propostas entregues até esta data. 

5. Júri —O Júri para avaliação dos logótipos do concurso será constituído por: 

- Professora Clara Sá – em representação da Direcção do Agrupamento de Escolas 

Eugénio de Castro;  

- Professora Olga Rodrigues – Coordenadora do PES (Projecto de Educação para a 

Saúde) e responsável pelo GIIA; 

- Professora Rogéria Catré – Sub-coordenadora do PES (Projecto de Educação para a 

Saúde); 

- Professor Carlos Marques – Co-responsável pelo GIAA; 

- Professora Inês Manta- Professora de Educação Visual; 

- Enfermeira Inês Monteiro –  Representante do TU Decides (ESEnfC&IREFREA); 

- Representante dos Alunos, a designar pela Associação de Estudantes; 

- Representante dos Encarregados de Educação, a designar pela Associação de Pais e 

Encarregados de Educação. 

5.1 O concurso é interdito a qualquer elemento do Júri assim como às demais pessoas 

envolvidas na sua organização. 

5.2 A decisão do Júri é soberana não havendo lugar a recurso. 

6. Critérios de Avaliação do Logótipo  

 Adequação da imagem ao objecto do concurso – 25%;Criatividade – 25%; Imagem – 

25%; Enquadramento temático – 25%. 

7. Prémios — .Serão atribuídos 2 prémios,  por cada categoria (Nome e Logotipo),  de 

acordo com a seguinte distribuição: 

- 1º Prémio para o melhor Nome,  2º Prémio para o melhor Nome 

- 1º Prémio para o melhor Logotipo, 2º Prémio para o melhor Logotipo 

8. Direitos de Propriedade 

8.1. Ao participar no concurso, o concorrente vencedor declara ceder ao GIIA da EB 

Eugénio Castro todos os direitos de propriedade do trabalho. 

9. Publicação de resultados 

Os resultados do concurso serão divulgados até ao final do segundo período, data a 

partir da qual será afixado nos placares da escola e no site da Escola — GIIA, sendo os 

concorrentes premiados informados . 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO 

1 . Objectivo do Concurso 

1.1 Desenvolvimento de proposta criativa para nome e logótipo do Gabinete de Informação 

e Apoio ao Aluno (GIIA). 

2. Disposições Gerais 

2.1 Este concurso tem como objectivo seleccionar o ―logótipo e nome do GIIA‖, o qual será 

utilizado, entre outros, nos seguintes suportes e aplicações: 

- Imagem gráfica do site e documentos do GIIA. 

- Cartazes e todo o tipo de material promocional de actividades; 

- Quaisquer outros elementos, em suporte papel, digital ou multimédia, nomeadamente 

elementos ou materiais de divulgação do GIIA. 

2.2 O logótipo a apresentar deverá conter a expressão ―GIIA — Gabinete de Informação e 

Apoio ao Aluno‖, uma proposta de nome a atribuir ao Gabinete e símbolo(s) gráfico(s) – 

desenho, ilustração… - funcionalmente relacionado com a designação e/ou função do 

referido espaço. 

3. Participantes 

3.1 O concurso é aberto a todos os alunos e alunas da Escola Básica Eugénio de Castro 

(2º e 3º ciclo) , em nome individual ou em grupo. 

3.2 Os concorrentes individuais, ou equipas de concorrentes, adiante globalmente 

designados como concorrentes‖, poderão apresentar apenas uma proposta cada  

podendo apresentar nessa candidatura proposta para as duas categorias (Nome e 

Logotipo) ou apenas para uma delas (Nome ou Logotipo); . 

3.3 Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, 

garantem a sua autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações de 

terceiros no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos. 

3.4 O trabalho tem composição gráfica livre e temática centrada na área científica da 

Educação para a Saúde . 

3.5 Ao participar no concurso, os concorrentes declaram conhecer e aceitar o presente 

regulamento. 

4. Envio das propostas 

41. Envia via on-line, através do site da tua Escola , clicando no Ícone do  GIIA ou através 

do link: https://sites.google.com/site/giaadaeugeniodecastrocoimbra/  

4.2. Se tiveres dificuldades em aceder, podes solicitar ajuda aos professores responsáveis 

pelo GIAA ou à professora Bibliotecária (Professora Paula Fidalgo); 

ESCOLA BÁSICA  EUGÉNIO DE CASTRO 


