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Regras de funcionamento do laboratório
1. Desinfeta as mãos antes de entrares
2. É obrigatório o uso de bata, individual e intransmissível
3. No final da aula, a bata deverá ser guardada num saco de plástico e levada para casa.
4. Senta-te no lugar indicado pelo professor que é fixo e que deves manter em todas as aulas.
5. Leva para o teu lugar todo o material necessário à aula. O restante material poderá ficar no armário
à entrada da sala ou noutro lugar indicado pelo professor.
6. Evita aglomerações junto à entrada.
7. Utiliza o material disponível na tua bancada de acordo com as orientações do professor.
8. Não podes circular na sala exceto com autorização do professor.
9. Nenhum do material disponível na bancada pode ser partilhado.
10. No final da utilização deves colocar o material lavável no recipiente com água e sabão.
11. Todo o material não lavável (exemplo, cartas geológicas, modelos, amostras de rochas,
equipamentos/material de Física/Química) terá que ser, obrigatoriamente, manuseado com luvas.
12. Junto a cada microscópio existe papel absorvente e um borrifador com desinfetante alcoólico. No
final da utilização desinfeta as oculares, as objetivas, os parafusos de focagem, o interruptor e o
manípulo do diafragma…
13. O material/equipamento de Física que tenha de ser partilhado por vários grupos de alunos
(exemplo, material de ótica, osciloscópios, microfones,...) deve ser manuseado com luvas e após a
utilização, por parte de um grupo, deve ser desinfetado. Junto destas montagens existe papel
absorvente e um borrifador com desinfetante alcoólico.
14. Todo o material escolar pessoal (manual, caderno, canetas, lápis, borracha, máquina de calcular,
etc.) não pode ser compartilhado.
15. Nos anexos dos laboratórios, para proceder a pesagens e trabalhos na hotte, só podem estar 2
alunos de cada vez, e devem usar luvas obrigatoriamente.

