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Introdução 

Os laboratórios são espaços privilegiados na 
aprendizagem em Ciências. Estando equipados 
com instrumentos e materiais muito específicos, a 
sua adequada utilização exige o cumprimento de 
regras que visam a conservação daqueles, a 
segurança de todos os utentes e o respeito pelo 
Ambiente. O presente regimento visa a 
clarificação das funções e responsabilidades de 
cada um dos tipos de utilizadores dos laboratórios 
no cumprimento dessas mesmas regras.  

 
 

Secção I 
Disposições Gerais 

 
Artigo 1.º 

Laboratórios 
Na escola sede funcionam como laboratórios de 

Biologia e de Geologia as salas 17 e 18 
respetivamente. Anexas à sala 17- Laboratório de 
Biologia - estão duas salas de apoio às atividades 
práticas, quer no âmbito das Ciências da Vida quer 
das Ciências da Terra. 

Na escola Dr. João Rocha-Pai são laboratórios de 
Ciências Naturais as salas 23 e 24. Anexa a estas 
salas existe uma sala de apoio aos laboratórios.  

a) Os laboratórios devem estar equipados 
com extintores, mantas de abafamento e 
baldes de areia em devidas condições de 
funcionamento. 

b) O lava-olhos e caixa de primeiros socorros 
deve estar colocado num local facilmente 
acessível aos dois laboratórios. 

c) Os equipamentos de segurança e socorro 
devem estar devidamente sinalizados e 
facilmente acessíveis. 

 
Artigo 2.º 

Regras Gerais de Funcionamento 
1. Regras gerais de funcionamento: 

a) Os laboratórios devem ser ocupados, 
prioritariamente por professores do grupo 
230 e 520, na lecionação de aulas de cariz 
cientifico-experimental. 

b) A ocupação dos laboratórios da escola 
sede deve ser feita de forma a assegurar a 
sua utilização pelos alunos do ensino básico 
pelo menos uma vez por semana, sem 
prejuízo da sua utilização pelos alunos do 
ensino secundário em aulas de turnos 
destinadas a atividades práticas.  

c) Qualquer utilizador dos Laboratórios deve 
conhecer e cumprir as regras de segurança 
relativas ao uso daqueles espaços. 

d) O acesso dos alunos a qualquer uma das 
salas de apoio aos laboratórios só pode ser 
feita com a supervisão de um professor da 
área disciplinar. As portas dos laboratórios e 
das salas anexas devem estar fechadas, 
quando não estão a ser usadas. 

e) Nas salas de apoio aos laboratórios 
estão armazenados em local próprio os 
reagentes necessários às aulas. Aí se 
encontra uma listagem dos mesmos, 
permitindo uma mais rápida localização. 

f)   O armazenamento nos respetivos 
depósitos de qualquer tipo de reagentes 
recém-adquiridos é da responsabilidade do 
Gestor de Instalações devendo a sua posição 
ser mantida pelos restantes professores. 

g) A manipulação de qualquer reagente só 
deve ser feita depois de consultada a 
respectiva Ficha de Segurança e interpretado 
o Rótulo. 
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h) Todas as soluções preparadas devem ser 
devidamente rotuladas sendo a rotulação da 
responsabilidade do professor que dirige a 
atividade prática. 

i)   Não se provam ou cheiram reagentes.  
j)   Os reagentes devem ser transferidos de 

acordo com as suas caraterísticas estando 
proibida a pipetagem com a boca. 

k) Excecionalmente e temporariamente, 
reagentes, soluções e materiais podem ser 
reservados nos carros nas salas anexas aos 
laboratórios, caso existam e desde que em 
condições de segurança. 

l)  O acesso aos armários onde se encontram 
armazenados os reagentes encontra-se, por 
razões de segurança, interdito aos alunos. 

m) O empréstimo de reagentes entre os 
laboratórios de química e ciências/ biologia e 
geologia só pode ser feito pela mão de 
professores, devendo ser registado em 
impresso próprio e autorizado pelo Gestor de 
Instalações. 

n) A utilização de Microscópios, Lupas e 
demais equipamento só deve acontecer 
depois de conhecidas as suas caraterísticas, 
técnicas e cuidados a ter na sua utilização. 

o) A utilização de Lupas e Microscópios deve 
ter em conta a mestria dos alunos e a 
complexidade dos equipamentos. 

p) No final de cada aula prática todo o 
material utilizado deve ser lavado e/ou 
arrumado. 

q) O vidro laboratorial partido deve ser 
despejado, depois de limpo, no caixote que 
lhe é destinado, de forma a evitar acidentes e 
permitir o descarte adequado. 

r) Os aparelhos deverão ser desligados no 
final da aula salvo indicação em contrário do 
professor. 

s)  No caso de haver necessidade de manter 
equipamentos elétricos ligados para além do 
tempo de aula, deve o professor deixar uma 
nota informativa junto ao equipamento e 
avisar o Técnico Operacional que presta apoio 
aos laboratórios e/ou Gestor de Instalações. A 
nota deve ter a indicação do tempo que vai 
aproximadamente estar ligado e a 
identificação do professor. A supervisão do 
equipamento é da responsabilidade do 
professor podendo, por razões de segurança, 

ser desligado por outro professor ou 
funcionário sem prévia autorização daquele.  
Períodos de tempo que ocupem a noite, fim-
de-semana ou interrupção das atividades 
letivas carecem de autorização do Gestor de 
Instalações ou na sua ausência da Direção. 
t) Qualquer situação irregular que possa 
ameaçar a segurança dos utentes dos 
laboratórios deve ser comunicada 
imediatamente ao Gestor de Instalações ou, na 
sua ausência, à Direção.  

 
 

Secção II 
Gestão de instalações 

 
Artigo 3.º 

Gestor de Instalações 
1. Os Gestores de Instalações, nomeados pelo 

Diretor, deverão ser, preferencialmente, 
professores do quadro do agrupamento, em 
exercício de funções no mesmo, que utilizem 
regularmente as respetivas instalações e 
escolhidos pelas suas competências e 
sensibilidade para a problemática da segurança. 

2. Serão designados dois Gestores de 
Instalações- um de Biologia e Geologia na escola 
sede e outro de Ciências Naturais na Escola 
Básica Dr. João Rocha - Pai. 

3.  Para o desempenho das suas funções, 
deverão ser atribuídos noventa minutos de 
redução da componente não letiva ao Gestor de 
Instalações da escola sede e quarenta e cinco 
minutos ao Gestor de Instalações da Escola 
Básica Dr. João Rocha - Pai, tendo em 
consideração o espaço e equipamentos 
envolvidos. 

4. Na impossibilidade da atribuição da carga 
não letiva referida no ponto três, deverão ser 
definidas pelo Diretor, ouvidos os Gestores e o 
grupo disciplinar, medidas adicionais para o 
cumprimento das atribuições dos Gestores de 
Instalações, nomeadamente, assessorias pelos 
seus pares, nomeação de mais assistentes 
operacionais para os trabalhos de laboratório e 
um calendário exequível. 
 

Artigo 4.º 
Competências do Gestor de Instalações 

1. São competências do Gestor de Instalações: 
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a) Desenvolver as diligências necessárias 
para manter funcionais os equipamentos e 
instalações; 

b) Disponibilizar, sempre que possível, 
documentação relativa à correta utilização de 
equipamentos; 

c) Ter disponíveis todos os impressos que 
possibilitam a colaboração dos restantes 
professores utilizadores do laboratório; 

d) Fazer a manutenção da caixa de primeiros 
socorros; 

e) Comunicar ao Diretor eventuais situações 
de insegurança; 

f)   Entregar ao Diretor cópia dos relatórios 
dos acidentes ocorridos nos espaços que gere; 

g) Autorizar o empréstimo de materiais e/ou 
equipamentos a outros grupos disciplinares; 

h) Entregar o inventário dos equipamentos 
que precisam de reparação; 

i)  Atualizar no final do ano letivo o 
inventário informatizado dos equipamentos 
j)   Propor ao Diretor, a aquisição de novos 

equipamentos ou materiais de consumo 
necessários ao funcionamento das instalações, 
informando, nomeadamente, a designação dos 
bens a adquirir, as quantidades, a entidade 
fornecedora, os preços e eventualmente 
estabelecer prioridades na sua aquisição 
solicitando para o efeito a colaboração dos 
seus pares; 

k) Assegurar a receção dos bens 
requisitados, verificando se respeitam as 
qualidades, quantidades, preços e outras 
especificações, informando os Serviços de 
Contabilidade e diligenciando junto da 
entidade fornecedora no caso de existência de 
alguma anomalia, no sentido da respetiva 
correção; 

l)   Proceder ao armazenamento dos 
reagentes e equipamentos recém-adquiridos; 

m) Proceder ao armazenamento do material 
que se encontre em desuso; 

n) Pronunciar-se, depois de ouvido o seu 
grupo disciplinar, sobre os critérios a adotar na 
ocupação dos espaços laboratoriais.  

o) Participar, com sugestões fundamentadas, 
na alteração do Regimento dos Laboratórios. 

p) Orientar o trabalho dos assistentes 
operacionais afetos aos laboratórios. 

 
 

Artigo 5.º 
Competências dos Professores 

1. Compete aos professores: 
a) No início do ano letivo, dar a conhecer aos 

alunos a organização do espaço e o plano de 
evacuação dos laboratórios; 

b) Manter a organização dos equipamentos 
e materiais nos laboratórios e nas salas que 
lhe servem de apoio. Havendo necessidade 
de transportar material/ equipamento entre 
os laboratórios ou salas anexas cabe ao 
professor que o fez a responsabilidade de 
voltar a colocar o material e equipamento, 
depois de limpo, no local de onde o retirou; 

c) Dar a conhecer e fazer cumprir as regras 
de segurança laboratorial; 

d) Partilhar com os alunos as informações 
mais relevantes das Fichas de Segurança/ 
Rótulos dos reagentes que aqueles vão 
manipular e promover a sua consulta. 

e) Utilizar bata branca de algodão durante as 
aulas práticas manipulativas e todos os 
outros equipamentos de proteção individual 
que se adequarem; 

f)   Selecionar, sempre que for possível, 
procedimentos e reagentes que ofereçam 
mais segurança individual e ambiental; 

g) Contemplar na gestão do tempo de aulas 
laboratoriais manipulativas o tempo 
necessário à lavagem dos materiais utilizados 
e arrumação de materiais e equipamentos. 

h) Assegurar as condições de limpeza e 
segurança dos Laboratórios no início de cada 
aula;  

i)   Solicitar a reposição de detergente e 
papel, sempre que necessário, ao Assistente 
Operacional que presta apoio aos 
laboratórios; 

j)   Rotular devidamente as soluções 
preparadas nas atividades práticas que dirige; 

k) Assegurar que os alunos conhecem os 
equipamentos com que vão trabalhar: que 
conhecem os procedimentos a adotar para 
um uso correto, boa manutenção e risco 
mínimo de acidente; 

l)   Supervisionar a utilização, o transporte e 
arrumo de todos os equipamentos, em 
especial Lupas e Microscópicos; 

m) Garantir que no final de cada aula: 

 Todo o material está devidamente 
arrumado;  
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 Todas as bancadas estão devidamente 
limpas; 

 Todas as torneiras de água estão 
devidamente fechadas; 

 Todo o equipamento elétrico utilizado 
está desligado; 

 Todos os reagentes, soluções 
preparadas e material biológico ficam 
armazenados em condições de 
segurança; 

n) Solicitar, sempre que se produza lixo que 
com odores desagradáveis, ao Assistente 
Operacional que presta apoio aos 
laboratórios, o despejo do mesmo no final da 
aula. 

o) Orientar o Auxiliar Operacional na 
lavagem e/ou eliminação de produtos 
quando a sua colaboração for requerida; 

p) Providenciar o arejamento da sala no final 
da aula; 

q) Comunicar ao respectivo Gestor de 
Instalações, em impresso próprio: 

  A falta ou esgotamento de qualquer 
material/reagente necessário para a 
realização das aulas práticas; 

 A existência de equipamento avariado ou 
material danificado; 

 A danificação de algum equipamento ou 
material, ocorrido ao longo da aula 
prática; 

 A ocorrência de acidentes sempre que 
estes se verifiquem. 

r)   Colaborar na compilação e atualização das 
Fichas de Segurança dos reagentes utilizados; 

s)  Comunicar imediatamente ao Gestor de 
Instalações, ao Gestor de Segurança ou à 
Direção, sempre que detete avaria de 
qualquer equipamento de segurança e/ou 
socorro; 

t)   Comunicar outras situações irregulares ao 
Gestor de Instalações e/ou Assistente 
Operacional que presta apoio aos 
laboratórios.  

u) Colaborar com o Gestor de Instalações na 
inventariação de necessidades e no 
estabelecimento de prioridades de 
intervenção; 

v) Participar, com sugestões fundamentadas, 
na alteração do Regimento dos Laboratórios. 

 
 

Artigo 6.º 
Competências dos Alunos 

1. Compete aos alunos: 
a) Participar com seriedade e 

responsabilidade nos exercícios de evacuação 
e simulacros. 

b) Preparar antecipadamente o trabalho 
prático a realizar, quando a sua execução 
deles dependa. 

c) Cumprir as regras gerais de segurança de 
um laboratório, entre outras: 

 Utilizar bata branca de algodão (opcional 
para os alunos do 2º e 3º ciclo) durante as 
aulas práticas manipulativas e todos os 
outros equipamentos de proteção 
individual que se adequem. 

 Ter o cabelo apanhado no decurso de uma 
aula prática; 

 Não brincar dentro do Laboratório; 

 Trabalhar sem pressa, com cuidado e 
atenção; 

 Não comer ou beber dentro de um 
Laboratório; 

 Não provar nem cheirar reagentes; 

 Não pipetar com a boca soluções; 

 Não utilizar a bata nem outro 
equipamento de proteção individual em 
uso no laboratório fora daquele espaço; 

d) Seguir todas as indicações fornecidas pelo 
professor, esclarecendo oportunamente as 
eventuais dúvidas; 

e) Respeitar a interdição ao local onde estão 
armazenados os reagentes; 

f)   Respeitar as condições de acesso às salas 
de apoio dos laboratórios; 

g) Zelar pela manutenção dos 
equipamentos; 

h) Não mexer em trabalhos previamente 
montados; 

i)   Comunicar ao professor o esgotamento 
de reagentes; 

j)   Comunicar imediatamente ao professor a 
ocorrência de algum acidente (danos de 
material, danos físicos, etc.); 

k) Comunicar imediatamente ao professor 
sempre que detete avaria de qualquer 
equipamento de segurança e/ou socorro; 

l)   Desligar o equipamento elétrico depois de 
usado; 

m) Deixar a bancada devidamente limpa e 
arrumada no final do trabalho; 
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n) Lavar com cuidado todo o material de 
vidro utilizado cuja lavagem lhes seja 
atribuída e deixá‐lo a escorrer na banca de 
lavagens ou nas estufas;  

o) Deixar todo o material/equipamento 
devidamente arrumado no final do trabalho; 

p) Manter a organização dos equipamentos 
e materiais; 

q) Participar, com sugestões fundamentadas, 
na alteração do Regimento dos Laboratórios. 

 
Artigo 7.º 

Assistentes Operacionais 
de apoio aos laboratórios 

1. A seleção de Assistentes Operacionais para 
darem apoio aos Laboratórios deve ter em conta 
o seu percurso formativo, experiência, nível de 
desempenho revelado nas funções requeridas e 
motivação. O estado de saúde deve ser um 
parâmetro a ter em conta na atribuição, 
readaptação ou suspensão do serviço 
distribuído. 

2. Os Assistentes Operacionais que dão apoio 
aos laboratórios devem comunicar, em tempo 
oportuno, as suas necessidades de formação, 
para que sejam tidas em conta na elaboração do 
plano de formação da escola. 

3. Aos Assistentes Operacionais que prestam 
apoio aos laboratórios devem ser 
disponibilizados Equipamentos de Proteção 
Individual a saber: bata, óculos, avental, luvas 
(de nitrilo, anti- corte, e anti-ácido). 
 

Artigo 8.º 
Competências dos Assistentes Operacionais 

de apoio aos laboratórios 
1. Compete ao assistente operacional de 

laboratório: 
a) Conhecer e cumprir as regras de 

segurança de um laboratório; 
b) Consultar as Fichas de Segurança e 

Rótulos dos reagentes que manipula e 
proceder de acordo com as indicações que 
neles constam; 

c) Utilizar os equipamentos de proteção 
individual adequados a cada situação; 

d) Dar apoio nas aulas práticas 
manipulativas, ou na sua preparação, se 
solicitado pelo professor da disciplina; 

e) Proceder à manutenção dos 
dispensadores de papel e de detergentes; 

f)   Lavar e arrumar os materiais e/ou 
equipamentos sempre que não for possível 
fazê-lo no final das aulas práticas pelos 
professores; 

g) Proceder ao vazamento diário dos 
caixotes do lixo no final do dia ou sempre que 
lhes for solicitado por um professor ou pelo 
Gestor de Instalações; 

h) Dar o destino ao material biológico 
utilizado nas aulas práticas de acordo com as 
orientações dos professores; 

i)   Verificar e garantir as condições de 
segurança no final das atividades diárias: 
torneiras de água fechadas, equipamento 
elétrico de utilização ocasional desligado, 
reagentes arrumados; 

j)   Proceder à limpeza dos laboratórios e 
salas apoio; 

k) Providenciar o arejamento da sala no final 
das atividades práticas e/ou no final do dia; 

l)   Colaborar com os Gestores de Instalações 
na inventariação de materiais e 
equipamentos, registando em impresso 
próprio: 

  Sempre que detete o esgotamento de 
reagentes/ produtos; 

 Quando haja inutilização de material 
laboratorial; 

 Quando detete avaria de equipamento 
(incluindo de emergência, segurança, 
combate a incêndios). 

m) Colaborar na atualização de inventários; 
n) Comunicar em impresso próprio qualquer 

acidente ocorrido no espaço laboratorial; 
o) Comunicar ao Gestor de Instalações e, na 

sua ausência, ao Diretor, as situações que 
considerar pertinentes; 

p) Participar, com sugestões fundamentadas, 
na alteração do Regimento dos Laboratórios. 
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