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Procedimentos a ter nas aulas laboratoriais de Biologia e Geologia  

 

Face à atual situação de pandemia, o grupo 520 propõe os seguintes procedimentos a seguir 

pelos professores e alunos nas instalações do laboratório: 

 

1. Normas gerais 

a) Cumprir escrupulosamente as regras e normas constantes nos documentos que a escola 

divulgou; 

 

b) No início e fim de cada aula, os professores verificam se estão reunidas as condições de 

arrumação, limpeza e higienização de forma a permitir a sua utilização; 

 

c) É interdito aos alunos o acesso aos armários onde se encontram os materiais do laboratório; 

 

d) Compete ao professor organizar e distribuir os materiais a utilizar nas atividades 

laboratoriais/experimentais, usando para o efeito um tabuleiro. 

 

2. Entrada, permanência e saída do laboratório  

a) Os alunos entram no laboratório, um de cada vez, desinfetam as mãos com álcool gel e 

dirigem-se para a bancada atribuída pelo professor, seguindo as setas marcadas no chão;  

 

b) Os alunos deverão ocupar o mesmo lugar atribuído até ao fim da aula;  

 

c) As movimentações dos alunos fazem-se de acordo com o sentido das setas e são 

supervisionados pelo professor. Não é permitido mais do que um aluno a movimentar-se em 

cada local;   

 

d) A saída do laboratório faz-se, em fila única, no sentido das setas marcadas no chão e os 

alunos desinfetam as mãos com álcool gel. 



 

3. Disposição das bancadas 

a) A disposição das bancadas não deve ser alterada; 

As bancadas estão identificadas com uma sinalética para os alunos se posicionarem; 

Não devem existir bancos entre as bancadas quando se realizam experiências;  

 

b) Cada bancada é ocupada por um grupo de, no máximo, 4 alunos de acordo com a sinalética; 

Este grupo é inalterável ao longo do ano letivo, exceto em casos atendíveis; 

Recomenda-se a utilização de divisão em acrílico no centro de cada bancada;  

 

c) Cada bancada deverá ter um frasco de desinfetante e papel de limpeza. 

 

4. Equipamentos e materiais  

a) Todos os utilizadores do laboratório deverão usar obrigatoriamente a sua própria bata de 

algodão (intransmissível); 

 

b) Os alunos utilizam apenas o material que lhes foi atribuído para a execução da atividade 

experimental e que se encontra no respetivo tabuleiro. Após cada utilização desinfetam o 

material; 

 

c) No final da atividade laboratorial, o grupo limpa e desinfeta a sua parte da bancada e os 

materiais e equipamentos;    

 

d) Os microscópios são limpos e desinfetados após a sua utilização; 

 

e) Os microscópios atribuídos a cada aluno não devem ser partilhados entre os alunos; 

 

f) Sempre que seja necessária a presença do professor para verificar o “campo de observação” 

do Microscópio Ótico Composto, através das oculares, estas devem ser desinfetadas antes e 

depois. 

 

 

O Representante do Grupo de Biologia e Geologia 

Abílio Ferreira  

Dado parecer favorável em reunião de Conselho Pedagógico de 24 de setembro de 2020


