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materiais Homelab são excelentes e auxiliam 

professores e estudantes nas aulas práticas e de 
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o aprendizado significativo e contextualizado 

aproximando o estudante das práticas nos 

campos de estágio.”
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Gestão

 Há 49 anos o homem pisava na Lua pela primeira vez. A missão Apolo 11 entrou 

para a história quando o comandante Neil Armstrong deixou sua pegada lá.

Eram 5 horas, 17 minutos e 40 segundos, horário de Brasília, do dia 20 de 

julho de 1969, o comandante da Apollo 11, Neil Armstrong, saiu da cápsula lunar e 

lentamente desceu os degraus. Ele disse a frase que sintetizou a vitória espacial: 

“É um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade”.

Como gestores escolares, quais tem sido os saltos que temos dado? Quais as 

experiências bem-sucedidas que, por meio de inúmeras 

inovações no campo das ciências, temos promovido 

em nossas instituições de ensino? A Homelab 

se coloca à disposição para que, com nossos 

materiais, sua instituição alcance grandes 

avanços na aprendizagem de seus alunos. 

E juntos daremos gigantescos saltos na 

qualidade da educação.

Quais saltos temos dado 

na qualidade da educação?
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Bons professores influenciam 

alunos por toda a vida
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Qualidades comuns entre os bons 
professores são:

• A paixão pela profissão e pela disciplina 
que lecionam. O educador americano 
Robert L. Fried (1995) concluiu, como 
resultado de anos de observação de 
professores em salas de aula, que a 
paixão é o fator que mais se sobressai 
nos bons professores – mais do que a 
didática ou a metodologia de ensino; 

• Gostar de e se preocupar com seus 
alunos. Os bons professores ficam tristes 
com os fracassos dos mesmos, embora 
reconheçam que algum fracasso é 
inevitável;

• Não abrir mão de um ensino de 
qualidade;

• Procurar melhorar no exercício de sua 
profissão, lendo sobre assuntos relativos 
à profissão de professor, assistindo a 
palestras e fazendo continuamente 
cursos de reciclagem;

• Ensinar com entusiasmo, dinamismo 
motivando o ativo envolvimento dos 
estudantes no processo de ensino e 
aprendizagem (LEMOW, 2010).

Fonte: https://goo.gl/BLHt83

Um excelente produto para 
professores que querem fazer a 
diferença e serem lembrados pela vida 
toda é o Conjunto para Mecânica Básica 
que realiza experimentos quantitativos, 
possibilitando ao aluno aquisição de 
dados e realização de cálculos.

Vantagens do material:

• Faz com que os alunos fiquem mais 
interessados pelo mundo da mecânica 
por que é inovador, estimulante e criativo;

• Facilidade de montagem e excelente 
acabamento;

• Apresentação instigante para alunos e 
professores;

• Solução para o ensino da mecânica – 
da teoria à prática – pois envolve uma 
abordagem muito mais próxima da 
realidade dos alunos;

• Alta qualidade com maior vida útil;

• Pode ser utilizado por grupos de alunos;

• Pode ser adquirido pelo Cartão BNDES;

• Acompanha Roteiro de Experimentos, 
manual de montagem e check list de 
todos os componentes do conjunto;

• Garantia de 2 anos;

• Alimentação: Bivolt 110V/220V.
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experimentando

colorindo as flores

Conjunto básico 
para laboratório 

57 peças 
/ 6288 

Objetivo

Identificar a função condutora do caule, 
capaz de levar substâncias dissolvidas 
do solo para o vegetal, através do 
processo de capilaridade.

Material

• 02 tubos de ensaio;
• 01 suporte para tubo de ensaio;
• 01 copo de béquer;
• 01 bastão de vidro;
• 01 tesoura;
• 02 flores brancas com hastes 
compridas. (Ex: mini crisântemo, rosa...)
• 02 corantes alimentício de cores 
diferentes. (Ex: rosa e azul)
• 01 copo médio de água.

Procedimento

1. Deposite os tubos de ensaio no 
suporte e coloque 30ml de água em 
cada um.

2. Dissolva com o bastão de vidro 6 
gotas de corante em 30ml de água em 
um dos tubos de ensaio.

3. No outro tubo de ensaio adicione 6 
gotas de corante de outra cor, e o dilua 
com o bastão de vidro. Obs: limpe o 
bastão de vidro, com água corrente e 
seque com papel absorvente/toalha, 
antes de cada dissolução.

4. Mergulhe as hastes das flores no copo 
de béquer com água, faça com a tesoura 
um corte diagonal de aproximadamente 
três centímetros de extensão na base da 
haste de cada flor.

5. Coloque cada flor com haste em um 

tubo de ensaio e aguarde de 30 minutos 
até 3 horas.

6. Analise se houve alguma alteração 
no caule e nas flores.

Explicação

Um indicador ácido-base é uma 
substância que muda de cor quando 
colocada em contato com um ácido ou 
uma base. Geralmente, os indicadores 
usados em laboratório são artificiais.
Um fator interessante é que a cor das 
pétalas de muitas flores pode variar 
de acordo com a acidez do solo. Um 
exemplo é a hortênsia, que, em solo 
ácido, produz flores azuis (quanto mais 
ácido, mais azul-escuro ficará), já em 
solos básicos, suas flores são cor-de-
rosa. 

Material indicado para este 
experimento

Conjunto Básico para Laboratório 57 
peças:

Próprio para laboratórios de ensino 
fundamental II, ensino médio, cursos 
técnico e ensino superior. Auxilia o 
professor de química ou disciplina 
específica, nos cursos técnicos, a 
ministrar suas aulas. Contém vidrarias 
básicas, ferragens e alguns reagentes 
que possibilitam a demonstração dos 
conteúdos da química. A formatação do 
conjunto economiza tempo da escola e 
do professor em procurar os elementos 
em diversos lugares.

Fonte: https://goo.gl/5gfj5X
Experimentos Homelab - Vol. 02 p. 10
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“A Matemática, enquanto ciência, deve contemplar a observação, a experimentação, 

a investigação e a descoberta que ajudará o estudante a pensar e fazer reflexões mais 

abstratas sobre a vida e o mundo.”

Celso Rocha - Gerente de Relacionamento da Homelab

1. Quadro para produtos notáveis; 

2. Quadro trigonométrico;

3. Eixo articulado;

4. Conjunto de réguas;

5. Triângulo articulado;

6. Conjunto de sólidos em revolução;

7. Conjunto para proporção inversa e 

equação do 1º grau;

8. Conjunto de sólidos geométricos – 36 

peças.

Destinado 

ao estudo 

da álgebra, 

geometria e 

trigonometria.

Pode ser 

adquirido 

pelo cartão 

BNDES.

Atende a professores e alunos 

de: ensino fundamental II, 

ensino médio, cursos técnicos 

e ensino superior.

Acompanha Roteiro de 

Atividades Ilustrado com 

sugestões passo a passo de 

experimentos didáticos, com 

habilidades e competências, 

que abordam os conteúdos 

mais significativos 

apresentados no ENEM.

Tem garantia 

de 2 anos.

Transforma a teoria em prática.

I. Possibilita a utilização 

das diferentes linguagens 

matemáticas e a sua 

aprendizagem com 

compreensão;

II. Desenvolve estratégias de 

pensamento;

III. Contextualiza a matemática;

IV. Favorece a estruturação do 

pensamento;

V. Aprimora o desenvolvimento 

do raciocínio lógico.

RAIO-X

Conjunto Prático de Matemática
cód: 21307 
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Esqueleto Humano 
Articulado Musculado

um diferencial PARA

aprendizagem
Um dos equipamentos mais usados nos Laboratórios de Biologia de uma 

Instituição de Ensino é o esqueleto humano articulado musculado, pois ele serve 

como simulador do nosso corpo. Com ele é possível ter uma grande noção de como 

funcionam as articulações e inserções musculares. O esqueleto também é capaz 

de exemplificar os ossos do crânio, da coluna vertebral, do tórax, da pelve, além de 

auxiliar na análise dos membros superiores e inferiores, e também os ligamentos 

plexos nervosos e onde cada músculo fica localizado em nosso corpo.

Características do Esqueleto Humano Articulado Musculado que auxiliam o 

aluno a aprender mais e melhor:

• As dimensões são semelhantes ao nosso corpo;

• O Esqueleto Musculado contém detalhes naturais;

• Possui suporte em hastes de alumínio;

• É fácil fazer a locomoção, contém pequenas rodas na base do esqueleto.

Esqueleto Articulado Musculado / 6059S  
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(Des) 
complica

homelab.com.br
/homelabcasadolaboratorio/homelabcasadolaboratorio

(41) 99261-4839

homelab@homelab.com

(41) 3212 -7899

O corpo humano é dotado de cinco sentidos que possibilitam interagir com o 

mundo exterior: pessoas, objetos, luzes, fenômenos climáticos, cheiros, sabores, 

entre outros. Através de determinados órgãos do corpo humano, são enviadas 

ao cérebro as sensações, utilizando uma rede de neurônios que fazem parte do 

sistema nervoso. Com os modelos de órgãos Homelab, o aprendizado se torna mais 

real, visível e palpável.

VISÃO
Olho em 8 Partes 
/ 20341

PALADAR
Arcada dentária
com língua 
/ 6006B

olfato
Nariz
/ 6158

TATO
Corte de pele 

70 vezes 
/ 6167S

AUDIÇÃO
Ouvido ampliado

com 6 partes 
/ 6163S


