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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

ANEXO I  SALAS ESPECÍFICAS 

LABORATÓRIOS(v01) 

 
ENQUADRAMENTO  
 

Laboratório de Física | Laboratório de Química | Laboratório de Biologia | Laboratório de Geologia | Laboratório 
polivalente | Salas de apoio aos laboratórios   
 
As instalações referidas situam-se nos blocos D e F, rés-do-chão (Salas 201, 202, 203, 205, 206, 207, 105, 106, 107). 

 

SALAS DE APOIO AOS LABORATÓRIOS Salas de apoio 

 
As salas devem ser apetrechadas com desinfetante em spray e álcool gel, aventais reutilizáveis, luvas e máscaras. 

 

LABORATÓRIOS Regras específicas 

 
- Colocar uma embalagem de desinfetante em spray e álcool gel na banca de trabalho do professor; 
- Disponibilizar papel absorvente em todas as salas referidas anteriormente;  
- Afastar as bancas de trabalho, aproximando-as dos armários laterais; 
- Dois alunos por banca de trabalho; 
- Os alunos devem utilizar a banca de trabalho de modo organizado, mantendo-a sempre limpa e sem partilhar qualquer 
material pessoal; 
- Os alunos podem depositar as mochilas e outro material pessoal nos armários destinados ao efeito e no local 
referenciado; 
- Os alunos não devem pendurar peças de roupa ou outros materiais nos cabides; 
- Realização de trabalho prático laboratorial/experimental, meramente, de cariz demonstrativo, que pode ser 
dinamizado por um único aluno, desde que estejam garantidas as condições de higienização dos materiais e de 
segurança; 
- Um tabuleiro de material por turno previamente preparado e higienizado; 
- Todo o material de laboratório e instrumentos/aparelhos utilizados devem ser higienizados, por higienização química 
ou natural (quando aplicável); 
- Predomínio do trabalho prático laboratorial virtual ou com atividades de simulação; 
- Em caso de se decidir pela prática com recurso ao microscópio, deve haver um microscópio por aluno, concentrando-se 

os trabalhos de microscopia num turno, em regime quinzenal; uso exclusivo de preparações definitivas. 
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