
Exercícios com as Regras de Segurança no Laboratório 

Folha do Professor 

Resumo 

As bancadas do laboratório estarão preparadas de acordo para que os alunos façam simulações de 

segurança. Eles receberão situações que normalmente seriam de perigo e irão encená-las e completar as 

questões. Nos casos explicitados, os alunos vão ingerir substâncias comestíveis. Para isso, utilize 

recipientes sem uso e descartáveis. 

Essa atividade é boa para os alunos do Ensino Fundamental que estão no início da sua familiarização com o 

laboratório de ciências. Ela ajuda a fixar as regras de segurança de maneira mais cinestésica, praticando as 

ações erradas. 

Introdução 

Explique que hoje eles quebrarão as regras de segurança do laboratório que eles estudaram. Divida a 

turma em sete grupos, cada um começará por uma estação e o professor determina quanto tempo eles 

terão em cada. Quando o tempo terminar, todos os grupos movem-se para a estação seguinte. Imprima e 

cole com fita adesiva os cartões com as instruções de cada estação sobre a bancada. Os alunos anotam as 

respostas no caderno. O professor decide se eles farão a tarefa para entregar ou se a turma discutirá as 

repostas em outro momento. 

Preparo 

 Para a Estação 1, tenha um tubo de ensaio sobre a mesa com água derramada, papéis desorganizados e o 

que mais tiver para fazer uma bagunça. Na Estação 2, deixe suco de limão (ou algo similar) dentro de um 

copo plástico. Na Estação 3, coloque vinagre em um copo plástico. Na Estação 4,  deixe dois copos 

plásticos, um com sal e outro com água, ide tificados co o A  e B  e u a colher. Na Estação 5, guie os 

alunos para os locais indicados. Na Estação 6, deixe um bico de bunsen desconectado sobre a bancada. Na 

Estação 7, coloque um copo de béquer sobre bancada.  

 

Estação 1 

1. Imagine que esse é o seu espaço de trabalho na aula 

prática. O que há de errado?  

2. O que poderia acontecer se o seu grupo estivesse 

trabalhando em um local tão bagunçado? 

3. Qual regra de segurança você recomendaria nessa 

situação? 



 

 

 

Estação 2 

1. Prove a substância. O que você acha que é? 

2. Se essa substância fosse tóxica, o que poderia ter 

acontecido no seu corpo? 

3. Qual regra de segurança você recomendaria nessa 

situação? 

 

 

Estação 3 

1. Aspire bem fundo o odor dessa substância. O que 

você acha que é? 

2. Se essa substância fosse tóxica, o que poderia ter 

acontecido no seu corpo? 

3. Qual regra de segurança você recomendaria nessa 

situação? 

 

 

 



 

 

 

Estação 4 

1. Misture um pouco da substância A com a substância 

 B em um copo. 

2. O que poderia ter acontecido se essa mistura 

causasse uma explosão? 

3. Qual regra de segurança você recomendaria nessa 

situação? 

 

 

Estação 5 

1. Onde está o extintor mais próximo? 

2. Onde está o alarme de incêndio mais próximo? 

3. Qual regra de segurança você recomendaria nessa 

situação? 

 

 

 

 

 



 

Estação 6 

1. Imagine que você está aquecendo  um químico com 

um bico de bunsen e a solução começasse a ferver. 

2. Qual perigo esse experimento apresenta para seus 

olhos? 

3. Qual regra de segurança você recomendaria nessa 

situação? 

 

Estação 7 

1. Imagine que esse copo de béquer está quebrado em 

seis pedaços. 

2. O que poderia acontecer se você pegasse esse vidro 

com as mãos? 

3. Qual regra de segurança você recomendaria nessa 

situação? 

 

 


