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1. REGULAMENTO DA OFICINA DE ELETRÓNICA 
 

As atividades laboratoriais devem desenvolver nos alunos, entre outras, as seguintes competências: 

 

 Manipular com correção e respeito por normas de segurança materiais e equipamentos. 

 Desenvolver o respeito pelo cumprimento de normas de segurança: normas gerais de proteção ambiental 

e pessoal. 

 
1.1.  REGRAS GERAIS DE CONDUTA NA OFICINA DE ELETRONICA 

 
a) Ter sempre presente que a oficina é um lugar de trabalho sério e de risco potencial. 

b) Verificar os perigos associados aos materiais usados na oficina e a atuação em caso de situações de 

emergência. 

c) Inspecionar regularmente o sistema elétrico. 

 

1.2. RESPONSABILIDADE DO PROFESSOR 

 
a) Incutir responsabilidade aos alunos na oficina. Sensibilizar cada aluno para o facto de não ser o único 

utilizador a mesma. 

b) Colocar na oficina os símbolos de aviso e de emergência, além de toda a informação útil para os alunos. 

c) Dar a conhecer aos alunos os locais do equipamento de segurança e os procedimentos em situações de 

emergência. 

d) Sentar os alunos de forma segura e não deslocar um número muito elevado de alunos para o laboratório. 

e) Fornecer aos alunos equipamentos de proteção individual adequado às operações que estão a realizar e 

aos reagentes/equipamentos que estão a utilizar. 

f) Não permitir que as pastas dos alunos obstruam o chão da oficina.  

g) Garantir que o local fique devidamente arrumado e asseado. 

 
1.3. REGRAS GERAIS DE COMPORTAMENTO DOS ALUNOS 

 
a) Só entrar na oficina após autorização do professor. 

b) Conhecer a localização de extintores, da caixa dos primeiros socorros e restante equipamento de 

proteção. 

c) Não usar os equipamentos e componentes fora da oficina sem a autorização do professor. 

d) Todas as feridas expostas devem estar devidamente protegidas. 

e) Usar material da oficina apenas quando autorizado pelo professor. 

f) Evitar colocar dedos, canetas ou quaisquer outros utensílios na boca, principalmente se estiverem em 

contacto com as bancadas de trabalho. 

g) Nunca comer ou beber no laboratório. 

h) Atar sempre os cabelos compridos. 

i) Não obstruir os locais destinados à livre circulação. 

j) Nunca provar ou cheirar diretamente soluções ou produtos químicos. 
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k) Lavar cuidadosamente as mãos ou as luvas depois dos trabalhos oficinais.
1) Antes de utilizar um equipamento elétrico verificar se as suas características (V=230V), são compatíveis

com a instalação da energia elétrica de que dispõe.

m) Não manusear equipamento elétrico com as mãos húmidas.
n) Quando um equipamento elétrico tiver que ser deslocado ou examinado deve ser desligado primeiro.
o) Ao ligar um equipamento elétrico a uma tomada, ter o cuidado de pegar na ficha apenas pela parte

recoberta por material isolador (normalmente plástico).

p) Todos os acidentes devem ser imediatamente comunicados e objeto de relatório.
q) Manter a oficina organizada e limpas as bancadas e material.
r) No final do trabalho arrumar todo o equipamento e componentes utilizados.

s) Verificar, no final do trabalho, se as torneiras de abastecimento de água se encontram fechadas e os
aparelhos elétricos desligados.
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