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REGRAS DE FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS
no âmbito da pandemia de COVID-19
No âmbito da pandemia de COVID-19, estabelecem-se as seguintes regras para a realização das
atividades laboratoriais das disciplinas de Ciências Naturais, Biologia e Geologia e Biologia, a
decorrer nas salas 129, 134 e 138:



















É obrigatório o uso de máscara;
É obrigatória a higienização das mãos à entrada e à saída da sala, sendo reforçada, sempre que
necessário, durante a atividade;
Deve ser mantido o distanciamento mínimo de 1 m, mesmo em caso de trabalho de grupo.
A cada aluno deve ser atribuída uma mesa;
A disposição das mesas não deve ser alterada.
É proibido o manuseamento de qualquer material/equipamento sem autorização do professor;
Os alunos podem ser organizados em grupos desde que a atividade a realizar o justifique. Os
grupos não deverão ter mais de três elementos.
Atendendo à especificidade dos equipamentos a higienizar ou da atividade a realizar, pode ser
considerada a utilização de luvas;
No início da atividade, todos os equipamentos/materiais necessários deverão ser mobilizados;
A mesa e os equipamentos têm de ser higienizados no final da atividade;
O material utilizado e que necessite de lavagem, é separado do restante e encaminhado para o
local de lavagem;
É proibida a circulação dos alunos entre mesas e dentro da sala.
O professor poderá autorizar a circulação dos alunos na sala desde que a atividade a realizar o
justifique.
Atendendo à especificidade dos equipamentos a utilizar ou da atividade a realizar, o professor
poderá optar pela demonstração da atividade ou pela sua visualização, recorrendo aos meios
digitais;
O assistente operacional, orientado pelo professor, auxiliará na preparação da atividade e no
início e final da mesma.
Não serão realizadas atividades laboratoriais que necessitem de material biológico fresco
extraído de seres humanos (ex: saliva, células ….)
Professor e alunos deverão utilizar a sua bata não sendo autorizado o empréstimo e a partilha
de batas.
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