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Orientações para a participação nas atividades do Laboratório Aberto 
 
A participação nas atividades experimentais que acontecem no laboratório do Projeto Laboratório 
Aberto – oficinas temáticas para alunos do ensino fundamental e médio, está condicionada a 
algumas normas.  
Pedimos que os responsáveis pela visita, professores, coordenadores ou dirigente da escola, 
leiam as normas e as repassem aos alunos que participarão da atividade. Por favor, reenvie o 
documento para nós, com a assinatura e nome de um dos responsáveis da escola pela visita.  
É NECESSÁRIO ENCAMINHAR TAMBÉM UMA LISTA COM OS NOMES COMPLETOS DOS 
ALUNOS E PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DAS ATIVIDADES COM O NÚMERO DO 
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG). 
 
Normas: 
1. Só poderão participar da atividade no laboratório do IQUSP os alunos e alunas que 

estiverem trajados da seguinte maneira: 

Calças compridas ou saias longas que cubram toda a perna 

Sapatos fechados (pode ser tênis) 

Calças sem rasgos muito grandes ou que exponham partes das pernas 

Blusas que cubram o abdome 

 

2. Estudantes que tenham cabelos longos devem prendê-los durante a realização dos 

experimentos. 

3. Não é permitido comer e beber no laboratório. 

4. Estudantes que usarem boné devem tirá-los durante a realização dos experimentos. 

Apenas em casos de necessidades especiais, o boné poderá ser usado com a aba virada para 

trás.  

5. O uso de telefone celular é proibido durante a atividade no laboratório. Caso haja 

necessidade de uso, ele deverá ser realizado fora do espaço do laboratório. 

6. Fotos ou imagens das atividades somente poderão ser realizadas pelos professores 

acompanhantes. 

Essas normas visam garantir a segurança dos estudantes e da equipe de monitores do Projeto 
Laboratório Aberto. 
 
 
Declaro que estou ciente das normas e as comuniquei aos alunos que participarão das atividades. 
 
São Paulo, ________________________________________________________ 
 
 

Nome da escola 
 

 

Nome, função e assinatura do responsável 


