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“ “Nosso DNA está diretamente ligado à melhoria da educa-
ção por meio de ferramentas e produtos que visam promover 
o ensino e a aprendizagem, a fi m de garantir o desenvolvi-
mento pleno do aluno. Uma de nossas diretrizes é fomentar 
o ensino das ciências e a utilização de laboratórios em insti-
tuições de ensino brasileiras, ampliando a participação ativa 
de alunos, desde a primeira infância, em experiências únicas 
de forma inovadora, democrática e dinâmica. Em 2019, de-
sejamos continuar oferecendo uma vasta linha de materiais 
e soluções inovadoras para laboratórios e ambientes edu-
cacionais, aliados sempre à alta qualidade e excelência no 
atendimento, além de proporcionar o crescimento contínuo 
dos colaboradores e das instituições parceiras. Feliz Natal e 
próspero Ano Novo!
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Microscópio Binocular 1600X 
Iluminação de LED / Cód: 19469

Lâminas  Preparadas para Ensino 
Médio 60 peças / Cód: 6618

A atividade proposta neste experimento é 
instigar o aluno a construir e observar as carac-
terísticas de diferentes lentes compostas por 
materiais simples. A primeira lente pode ser 
confeccionada da seguinte forma: posicione 
uma folha de papel vegetal sobre uma página 
de jornal ou revista. Em espaços onde há letras, 
pingue gotas de água, vaselina ou óleo e observe 
o que acontece. A segunda lente, que consiste 
numa lupa de mão, deve ser constituída da se-
guinte forma: recorte um pedaço retangular de 
papelão e faça um pequeno orifício com um 
furador de papel na ponta. Então, revista esse 
orifício com um pedaço de fi ta durex. Em segui-
da, pingue uma gota de água sobre o orifício re-
vestido. É possível variar o tamanho da gota ao 
depositar um volume maior ou menor de água, 
assim como também mudar o formato da gota, 
pingando outros líquidos como vaselina ou óleo. 
Olhe através dessa lupa de mão e examine le-
tras, fi guras impressas ou qualquer outro objeto 
que lhe interessar. A terceira lente é baseada na 
segunda, porém, pingue gotas de água, óleo ou 
vaselina em cima e embaixo do orifício da lupa 
de mão para verifi car o efeito obtido. Ao desco-
brir as diferentes propriedades dessas lentes, o 
aluno pode constituir um conhecimento análogo 
às lentes do Microscópio Binocular 1600X da 
Homelab. Conheça também as Lâminas Prepa-
radas Ensino Médio 60 peças para observação 
de diferentes materiais.

Descobrindo 
lentes, seu 

poder e suas 
propridades
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Objetivo
Criar uma chave dicotômica para identifi car dife-
rentes amostras de organismos.

Material
- Conjunto Simulador para Chave Dicotômica, 
que faz parte do Conjunto para Múltiplas Ciên-
cias Homelab
- 10 lápis
- 10 folhas pautadas

Procedimento
1. Divida a classe em no máximo dez grupos.
2. Distribua entre os grupos diferentes amostras 
do Conjunto Simulador.
3. Oriente que cada grupo crie uma chave dicotô-
mica a partir de suas amostras.
4. Faça a troca de materiais entre os grupos, 
após concluírem a atividade e determinarem as 
amostras com a chave dicotômica recebida.
Ao término da atividade, cada grupo deve apre-
sentar o resultado de sua análise fi nal.

Criação de uma 
chave dicotômica

Explicação
As chaves dicotômicas são criadas 
em pares para facilitar a identifica-
ção de um organismo desconhecido 
na taxonomia.

A taxonomia é a ciência que ordena e 
classifica os seres vivos. De acordo 
com alguns cientistas, é considera-
da a mais antiga ciência, visto que é 
inerente ao homem a necessidade de 
classificar o universo que o cerca. O 
principal organizador da taxonomia 
foi Karl von Linné.

Conjunto para múltiplas ciências / 
Cód: 21308
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O Uso das balanças 
de laboratório
As balanças de laboratório são itens indispensáveis para as práticas científi cas. E, 

quando se fala sobre elas, é imprescindível fazer a distinção das grandezas massa e peso, 
conceitos que muitas vezes confundem os alunos. 

A massa é a medida da matéria contida em determinada região do espaço e, portanto, 
constante em qualquer parte do planeta ou fora dele. Já o peso é a força com que qual-
quer massa é atraída para o centro de qualquer planeta, sendo variável de acordo com a 
posição na superfície do planeta, e é também infl uenciável por fatores como magnetis-
mo e velocidade. 

Assim, quando as balanças são utilizadas, é medida a massa dos reagentes e demais 
itens participantes de inúmeros experimentos. São classifi cadas em balanças de uso ge-
ral – ou também chamadas de balanças de precisão – e balanças analíticas.

As balanças de uso geral ou de precisão são as de utilização mais comum nos labo-
ratórios. Usualmente, apresentam o prato exposto para a colocação de amostras, mas é 
recomendável que este seja protegido por uma simples caixa, pois leves correntes de ar 
podem trazer instabilidade ao valor lido ou até induzir a um erro de leitura.

As balanças analíticas são de uso mais restrito, especialmente na determinação de 
massas em análises químicas da quantidade absoluta ou relativa de um ou mais cons-
tituintes de uma amostra. Usualmente, apresentam o prato para colocação de amos-
tras protegido por portinholas de vidro corrediças, pois leves correntes de ar podem 
levar à instabilidade do valor lido, ou 
até induzir a um erro signifi cativo de 
leitura. As balanças analíticas traba-
lham com uma extrema precisão das 
medidas efetuadas, por isso, devem 
fi car localizadas em salas específi cas 
para sua manipulação, com condi-
ções ambientais controladas. 

A Homelab possui uma linha com-
pleta de balanças que atendem às 
necessidades específi cas do seu la-
boratório. Conheça mais sobre nos-
sos produtos e garanta maior preci-
são nos seus experimentos. 

Confi ra todos os modelos aqui:

https://goo.gl/TDcvLZ
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O corpo humano é formado por diversos sistemas, sendo 
que cada um deles envolve órgãos que atuam para as fun-
ções vitais do organismo. Abaixo falaremos de quatro desses 
sistemas que possuem modelos anatômicos da Homelab, 
ideais para o ensino em sala de aula. 

4 Sistemas do 
corpo humano

Sistema Nervoso Simpático e Parassimpático: é 
uma das duas divisões do sistema nervoso autôno-
mo, sendo a outra o sistema nervoso parassimpáti-
co. Prepara o organismo para reagir em situações de 
medo, estresse e excitação, adequando o funciona-
mento de diversos sistemas internos para um eleva-
do estado de prontidão. 

Sistema Respiratório: é formado pelas 
vias respiratórias (cavidades nasais, farin-
ge, laringe, traqueia e brônquios) e os pul-
mões, sendo responsável pela absorção do 
oxigênio do ar e pela eliminação do gás car-
bônico retirado das células. 

Sistema Urinário Clássico: formado 
pelos rins e vias urinárias (uretra, bexiga e 
ureteres), é responsável pela produção e eli-
minação da urina, fi ltrando as impurezas do 
sangue. 

Sistema Circulatório: formado pelo coração e 
vasos sanguíneos (artérias, veias e vasos capilares), 
é também conhecido como sistema cardiovascular. 
Responsável pela movimentação sanguínea, sendo 
sua função transportar oxigênio e nutrientes para to-
das as partes do corpo humano. 

Para ensinar os sistemas do corpo humano, 
conheça esses e outros modelos da Homelab que 
tornam sua aula mais didática e prática.

Sistema Nervoso Simpático e 
Parasimpático / Cód: 6202S

Sistema Respiratório / 
Cód: 6204S

Sistema Urinário 
Clássico / Cód: 6205S

Sistema Circulatório / 
Cód: 6190S
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No movimento de transla-
ção, a Terra percorre uma tra-
jetória elíptica em um plano 
inclinado e é justamente esse 
ângulo que defi ne a posição 
dos trópicos, fazendo com que 
os hemisférios do planeta re-
cebam quantidades diferentes 
de radiação solar durante o 
ano, o que caracteriza as es-
tações verão, outono, inverno 
e primavera. O Heliodon é um 
instrumento que simula as va-
riações da incidência da luz solar direta gerada pelo 
movimento aparente do Sol, através da combinação 
de um ângulo entre um plano horizontal e uma lati-
tude específi ca, descobrindo qual é o ângulo exato 
de incidência do feixe solar na superfície plana da 
Terra. Esse instrumento é usado em diferentes áre-
as como a arquitetura, geografi a, biologia, astrono-
mia, agronomia e navegação. A principal vantagem 
da utilização do Heliodon em relação a outras fer-
ramentas disponíveis é a possibilidade de visualiza-
ção imediata das áreas iluminadas e sombreadas, 

Conheça mais sobre o Heliodon

simulando diferentes horas do dia 
e épocas do ano. Existem diversos 
modelos de Heliodon, sendo mais 
comum encontrarmos os analógicos 
e manuais, funcionando da seguinte 

forma: as posições do Sol nas diferentes horas e es-
tações são simuladas por meio do uso de lâmpadas 
distribuídas em arcos representativos das trajetórias 
aparentes do Sol. No centro do equipamento, é po-
sicionado o objeto de estudo, o qual normalmente 
é representado por uma maquete. Para demonstrar 
os estudos sobre geometria solar, utilize o Helio-
don da Homelab, que atende desde os anos iniciais 
do Ensino Fundamental até a graduação em áreas 
como física e arquitetura, e deixe sua aula ainda 
mais didática e interessante.

Heliodon / 
Cód: 19723


