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1. ENQUADRAMENTO 

Face aos recentes desenvolvimentos da epidemia de COVID-19 em Portugal, o AE de 

Prado estabeleceu um Plano de Contingência alinhado com as orientações das 

autoridades de saúde nacionais e internacionais. 

Este Plano de Contingência, que tem efeitos imediatos em todas as unidades do 

agrupamento, foi elaborado pelo Diretor. Nele podem encontrar-se um conjunto 

de medidas e recomendações de atuação para cada membro individual da 

comunidade escolar e para os responsáveis de cada unidade, de forma a minimizar os 

riscos de transmissão da COVID-19. 

O Plano de Contingência está disponível em www.aeprado.pt que servirá de repositório 

de toda a informação do Agrupamento para o combate à COVID-19. 

O AE Prado recomenda ainda a todos os membros da comunidade escolar que sigam as 

recomendações do Plano de Contingência e das autoridades de saúde, nomeadamente 

no que toca às medidas básicas de higiene. Solicita-se igualmente especial atenção aos 

sintomas associados à doença COVID-19, nomeadamente febre, tosse e dificuldades 

respiratórias. 

Em caso de dúvida, deve contactar, de imediato, a linha SNS24 808 24 24 24. Note-se 

que, no caso de ser recomendado o isolamento, não existirão penalizações e tudo será 

feito para prestar o apoio necessário. 

Contacto através do email direcao@aeprado.pt. 

 
1.1 O QUE É O CORONAVÍRUS – COVID-19 

Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser 

humano. A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se 

como doença mais grave, como pneumonia. 

 
1.2 COMO SE TRANSMITE 

Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se: 

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 

mícron). 

about:blank
about:blank
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A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre 

durante uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da 

disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada 

tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou 

olhos de pessoas que estão próximas e ainda através do contacto das mãos com 

uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com 

as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos). 

 
 

1.3 SINAIS E SINTOMAS 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:  

• febre  

• tosse  

• falta de ar (dificuldade respiratória)  

• cansaço 

 
1.4 PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 

dias, segundo as últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. 

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre 

durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado.  

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de 

transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta 

(superfícies/objetos contaminados).  

 
 

 
2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 
2.1 PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS  

 
Regresso de deslocações ao estrangeiro  

Não tendo sido decretada pela DGS, até ao presente momento, qualquer 

restrição a deslocações ao estrangeiro, recomenda-se a devida ponderação 
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relativamente à conveniência dessas deslocações, principalmente para países ou 

zonas em que a propagação do vírus se mostra mais ativa, identificados pelas 

Autoridades de Saúde.  

Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que 

tenham estado em contacto próximo e direto com quem tenha regressado de 

país ou zona de risco para a infeção pelo COVID-19, identificados pela DGS, 

devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medindo a 

temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores e estar atentos a 

tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais 

com contacto físico.  

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato 

à linha SNS 24 (808 24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as 

devidas recomendações/orientações. 

Medidas de prevenção diária  

• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante 

pelo menos 20 segundos;  

• Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de 

banho e sempre que as mãos estejam sujas;  

• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  

• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;  

• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas 

com secreções respiratórias.  

 

Cada escola deve definir uma área ou sala de “isolamento” (gabinete ou sala), 

devidamente identificada e comunicada a toda a escola, que tem como 

finalidade evitar ou restringir o contacto direto com quem apresente os sintomas 

acima descritos.  
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3. CASO SUSPEITO  

 
De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios 

clínicos infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), 

associados a critérios epidemiológicos.  

 
 

3.1 PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO 

  
Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com 

sinais e sintomas de COVID-19, informa a direção da escola (preferencialmente 

por via telefónica) e, caso se encontre na escola, dirige-se para a área de 

“isolamento”, definida no plano de contingência. Já na área de “isolamento” 

contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24).  

Os procedimentos a ter em conta perante o transporte de uma vítima com 

suspeita de infeção por este vírus são:  

1. Vestir Equipamento de Proteção Individual;  

2. Dar indicações à vítima para colocar máscara cirúrgica;  

3. Isolar vítima (sala de isolamento);  

4. Seguir as precauções básicas de controlo de infeção;  

5. Ligar Saúde 24;  

6. Seguir indicações emanadas. 

 

3.1.2 Na sala de aula 

 

1. O professor questiona o aluno no sentido de averiguar se este se sente com 

dificuldade respiratória, febre ou, pelo menos, um dos seguintes sintomas: tosse, 

cefaleias, dores musculares, arrepios de frio, cansaço, vómitos ou diarreia;  

2. Chama o assistente operacional para encaminhamento do discente para a sala 

de isolamento (em caso de necessidade, pede a um aluno que o vá chamar);  

3. O assistente operacional devidamente protegido, em caso de suspeita de 

infeção, pede ao aluno para colocar a máscara e luvas;  
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4. O mesmo assistente operacional desinfeta a mesa do aluno e no caso de salas 

com mesa dupla, solicita ao aluno companheiro para desinfetar as mãos 

(recorrendo ao álcool disponível no kit de proteção);  

5. O professor promove o arejamento imediato da sala;  

6. O assistente operacional acompanha o aluno até à sala de isolamento;  

7. O aluno mede a temperatura;  

8. Em caso de temperatura ≥ 38ºC o assistente operacional comunica ao 

Encarregado Operacional;  

9. O Encarregado Operacional comunica com Diretor e garante a ligação para a 

linha de Saúde 24; 

10. O Encarregado Operacional providencia o contacto com o encarregado de 

educação do aluno. 

 

3.1.3 No recinto exterior 

Caso o aluno não esteja em contexto de aula dirige-se ao Assistente Operacional 

do bloco/piso mais próximo, aplica-se o seguinte: 

- O assistente operacional devidamente protegido, em caso de suspeita de 

infeção, pede ao aluno para colocar a máscara e luvas;  

- O assistente operacional acompanha o aluno até à sala de isolamento. 

 

 

3.1.4 Perante caso suspeito de professor/ assistente técnico/ assistente 

operacional/ visitante  

O professor/assistente técnico/assistente operacional/visitante dirige-se ao 

Assistente Operacional do bloco/piso mais próximo, aplicando-se o seguinte: 

- O Assistente Operacional devidamente protegido, em caso de suspeita de 

infeção, pede à pessoa para colocar a máscara e luvas;  

- O Assistente Operacional acompanha a pessoa até à sala de isolamento. 

 

Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte:  

- Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à 

situação clínica;  
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- Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao 

Médico (LAM), da DGS, para validação da suspeição.  

 
Desta validação o resultado poderá ser:  

1. Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente ou 

trabalhador não docente. 

2. Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica 

(INEM), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de 

Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos.  

- O (a) Diretor(a) / Presidente de CAP informa de imediato o delegado regional de 

educação da respetiva área de circunscrição sobre a existência do caso suspeito 

validado.  

 
 

3.2 PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO  

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que 

por sua vez informa a Autoridade de Saúde Local.  

A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e:  

- Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo 

aplicados os procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação 

são desativadas as medidas do plano de contingência;  

- Se o caso for confirmado: a área de “isolamento” deve ficar interditada até à 

validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde 

Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

 
 

 
4. NA SITUAÇÃO DE CASO CONFIRMADO  

 
A escola deve:  

- Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;  
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- Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de 

estarem contaminadas;  

- Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente 

confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);  

- Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 

ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e 

enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco 

biológico.  

 
 
 

5. PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

  
 

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que 

teve ou pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19. 

 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:  

1. “Alto risco de exposição”:  

- Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do 

caso;  

- Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo;  

- Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou 

outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, 

sangue, gotículas respiratórias.  

2. “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:  

- Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em 

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções 

respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro);  

- Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de 

prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta 

respiratória; higiene das mãos).  
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Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 

14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 

 
 
 

6. COORDENAÇÃO 

 

COORDENADOR NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PRADO – Prof João Vasco Mota; 

Elemento de Ligação na EB N.º1 DE PRADO – Prof Paula Martins; 

Elemento de Ligação na EB de CABANELAS – Educadora Rosalina Maia; 

Elemento de Ligação na EB de SOBRAL – CERVÃES – Prof Júlia Barbosa; 

Elemento de Ligação na EB de OLEIROS – Prof Conceição Araújo; 

Elemento de Ligação no JI de OLEIROS – Educadora Carla Manso. 

Os Coordenadores(as) são por responsáveis por:  

1. Garantir a criação de área de isolamento e respetivos circuitos; 

2. Garantir a divulgação da informação a todos os profissionais e estudantes sobre a 

existência de uma área de isolamento, os circuitos e as medidas enunciadas neste 

documento; 

3. Garantir os recursos e condições para a implementação do plano de contingência;  

4. Ser ponto focal para a ativação das medidas perante um caso suspeito e informação 

relativa a lista de turmas e horários. 

 
 

 

7. MEDIDAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

Medidas básicas de higiene 

A comunidade AE PRADO deve:  

• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabonete líquido, esfregando-as bem 

durante pelo menos 20 segundos;  

• Reforçar a lavagem das mãos antes e após o contacto com alimentos, após o uso das 

instalações sanitárias, e após o contacto com superfícies em locais públicos (maçanetas 

das portas, botões de elevador, transportes públicos, etc.);  
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• Usar, em alternativa, para higiene das mãos, uma solução antissética de base alcoólica 

(SABA);  

• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  

• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida; 

• Tossir ou espirrar para um lenço (de utilização única) ou para o braço com o cotovelo 

fletido, e não para as mãos;  

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

• Promover o distanciamento social, nomeadamente, não permanecendo em locais 

muito frequentados e fechados, sem absoluta necessidade (exceto atividades letivas e 

profissionais); 

• Evitar cumprimentos com contacto físico; 

• Limpar com frequência as superfícies e equipamentos de contacto (teclado, secretária, 

telemóvel, etc.); 

• Caso apareça algum sintoma, como tosse, febre ou dificuldade respiratória (no próprio 

ou seus conviventes), reduzir os contactos sociais, não se deslocar para os serviços de 

saúde e telefonar para a Linha SNS24 (808 24 24 24). 

Medidas de higiene ambiental 

Dado que, em condições ideais, o vírus pode permanecer ativo em superfícies durante 

alguns dias, é essencial a sua limpeza e desinfeção frequente e adequada:  

• A frequência de limpeza e desinfeção de superfícies, nomeadamente tampos de 

mesas, teclados, corrimãos, maçanetas de portas, recomendada é, no mínimo, três 

vezes por dia e sempre que necessário; 

• A higienização e limpeza devem ser adequadas ao tipo de revestimento, deve ser rea-

lizada com detergente desengordurante, seguido de desinfetante tais como solução de 

hipoclorito de sódio contendo 1000 ppm de cloro ativo ou álcool a 70º. O uso de 

detergentes e desinfetantes, deve estar de acordo com as recomendações do fabricante 

quanto à quantidade, diluição e tempo de contacto; 

• Garantir a disponibilidade de água, sabonete líquido e toalhetes de papel para se-

cagem das mãos em todas as instalações sanitárias e outros pontos de lavagem das 

mãos; 

• Garantir a disponibilidade de SABA nos locais de entrada/saída dos edifícios, zona de 

maior aglomeração de pessoas, em cada piso junto dos elevadores ou escadas, à 
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entrada e no interior das áreas de isolamento, e outros locais que se justifiquem quer 

pelo número de pessoas ou distância aos pontos de higienização;  

• Os resíduos que resultem da higienização corrente podem ser descartados como 

habitualmente. 

Área de isolamento  

A área de isolamento (sala ou gabinete fechado) tem como finalidade evitar ou restringir 

o contacto direto com casos suspeitos. O responsável definido por cada entidade deve 

identificar uma ou mais áreas de isolamento por edifício e informar a comunidade quan-

to à sua existência, localização e elemento responsável pela mesma. Estas devem estar 

identificadas com indicação para não serem utilizadas a não ser para este fim, e devem 

estar disponíveis para ser acionadas por qualquer caso suspeito (por exemplo, não 

devem estar trancadas). Sempre que possível, a localização da área de isolamento deve 

permitir um circuito de e até ao local com o menor contacto possível com outros 

indivíduos. Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária 

devidamente equipada para a utilização exclusiva do caso suspeito. 

O responsável definido pela entidade deve garantir que a área de isolamento deve ter: 

• ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica; 

• revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados); 

• telefone ou telemóvel (no caso de o próprio não ter o seu consigo);  

• cadeira ou marquesa;  

• água e alguns alimentos não perecíveis;  

• contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);  

• SABA (disponível no interior e à entrada desta área); 

• toalhetes de papel;  

• máscaras cirúrgicas;  

• luvas descartáveis;  

• termómetro. 

 

Na Escola Básica de Prado – Sala de Atendimento aos Encarregados de Educação 

Na Escola Básica N.º 1 de Prado – Sala de Primeiros Socorros 

Na Escola Básica de Cabanelas – Sala de Reuniões 

Na Escola Básica de Sobral – Vestiário das Assistentes Operacionais 

Na Escola Básica de Oleiros – Biblioteca Escolar 
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No Jardim-de-Infância de Oleiros – Sala de Atendimento 

 
 

8. NOTAS FINAIS 

 
O presente plano foi elaborado por uma equipa constituída pelo Subdiretor e Adjunto 

do Diretor.  

No dia 6 de março foi tomada a decisão de cancelar todas as visitas de estudo em 

território nacional e estrangeiro, bem como a participação em atividades em locais 

públicos. 

 
 

9. BIBLIOGRAFIA 

 
Direção-Geral da Saúde. Microsite Covid-19. Website: https://www.dgs.pt/corona-

virus/home.aspx. Consultado a: 03 de março de 2020. 

Direção-Geral da Saúde. Orientação número 003/2020 de 30/01/2020. Prevenção e 

Controlo de Infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV). 

Direção-Geral da Saúde. Orientação número 005/2020 de 26/02/2020. Infeção por 

SARS-CoV-2 (COVID-19). Procedimentos para portos e viajantes por via marítima.  

Direção-Geral da Saúde. Orientação número 006/2020 de 26/02/2020. Procedimentos 

de prevenção, controlo e vigilância em empresas. 

Direção-Geral da Saúde. Informação número 005/2020 de 27/02/2020.Cidadãos 

regressados de uma área com transmissão comunitária ativa do novo coronavírus. 

Direção-Geral da Saúde. Informação número 006/2020 de 28/02/2020. COVID-19: 

Recomendações para eventos públicos e eventos de massas. 

Despacho n.º 2836-A/2020 de 2020-03-02. 

 

Agrupamento de Escolas de Prado, 06 de março de 2020 

 

O Diretor, 
 
 
 
 

José António Vieira Peixoto 
 


