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A Homelab – A Casa do Laboratório – atua no mercado 

brasileiro desde 2005. Nasceu da necessidade de oferecer aos seus 

parceiros uma vasta linha de equipamentos de laboratório para a 

área de educação. Este ano estaremos novamente presentes na 

Bett Educar e convidamos vocês a descobrir uma parceria para 

educar mais e melhor.
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Venha nos visitar!
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Microscópio Trinocular 
1600X Iluminação de LED

Cód. 20338

MICROSCOPIA

O poder do olhar
O que vemos só vale – só vive – em nossos 

olhos pelo que nos olha. (Georges Didi-Huberman)

O olhar é fascinante, encantador e tem poder 
atraente, pois carregamos no arquivo de nossas 
lembranças o que olhamos com interesse. Um 
olhar atento pode reverter ou ampliar nosso co-
nhecimento muito mais do que qualquer outra 
forma de linguagem.

Acreditamos que a utilização do microscópio 
desde os primeiros anos do Ensino Fundamen-
tal até a Universidade nos dão condições de co-
nhecer e entender muito mais a natureza e o 
ambiente biológico.

Já pensou seus professores de ciências traba-
lharem com o Microscópio Trinocular nas mais 
simples experiências em sala de aula ou mesmo 
na horta ou no jardim de sua escola? 

O Microscópio Monocular auxilia no estudo 
de células e tecidos. Pode-se assistir às molé-
culas se movendo no interior de células vivas e 
muito mais. É ideal para manuseio dos alunos, 
pois incentiva a curiosidade científica.

Faça a experiência. Seus alunos agradecerão.
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Dupla Hélice de DNA
Cód. 6058

Modelo Molecular Avançado,
Orgânica e Inorgânica com 810 peças
Cód. 22227

O DNA no auxílio do 
tratamento de câncer

O câncer, antes mesmo dos primeiros sinto-
mas, começa a deixar rastros no sangue. Eles 
podem ser pequenos pedaços de DNA mutan-
te, flutuando em meio a glóbulos vermelhos e 
brancos. Também podem ser proteínas com 
uma sequência de aminoácidos peculiares, que 
só poderiam ter sido fabricadas pelas células 
de um tumor.

Cada tipo de câncer – há mais de cem deles 
– deixa um rastro de substâncias diferentes, 
um conjunto único de pegadas no seu corpo. É 
como quando duas pessoas, uma de chinelo e 
outra de coturno, pisam no cimento fresco da 
calçada. Agora estamos no caminho de identi-
ficar essas pegadas com uma agulhada – ainda 
nos primeiros estágios do tumor, quando o es-
trago não é tão grande e o tratamento quase 
sempre funciona.

É essa a promessa de um novo tipo de exa-
me de sangue, anunciado na revista Science, 
que pode detectar oito tipos comuns de câncer 
através da avaliação dos níveis de proteínas cir-
culantes e mutações em DNA livre de células.

Fonte: https://goo.gl/CM4BMF

BIOLOGIA
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RAIO X

KIT DE CIÊNCIA
cód: 18995

Composição do Kit de 
Ciência:

• 19 Equipamentos;
• 03 Instrumentos;
• 01 Reagente;
• 08 Vidrarias;
• 115 Acessórios;
• 06 Materiais 
complementares;
• 01 Berçário de mudas 
com bolsa;
• 01 Roteiro de 
experimentos.

Roteiro de Experimentos é indicado para:

• O fundamental I – 1º ao 5º ano – com 56 
experimentos.
• O fundamental II – 6º ao 9º ano – com 148 
experimentos.

Grande diferencial:

Os materiais do Kit de Ciência não 
precisam necessariamente estar 
dispostos em um laboratório ou sala 
especial, podem ser levados para a 
sala de aula, facilitando o trabalho do 
professor e dinamizando o estudo.

Auxilia nos estudos dos 
conteúdos de:

• Leis fundamentais da física;
• Iniciação a ótica;
• Iniciação a botânica;
• Conceitos e reações básicas de 
química;
• Conceitos básicos de 
astronomia;
• Desenvolvimento do:  

1. Processo de obtenção de 
medidas;
2. Interesse investigativo;
3. Trabalho em equipe e 
liderança.

Berçário de Mudas com 
bolsa, contém:

• Câmaras identificadas;
• Escala milimetrada de 0 
a 190mm, divisão de 5 mm 
em duas faces;
• Escala em polegadas de 
0 a 7,5 polegadas, divisão 
de 0,1 em duas faces;
• Sapatas antiderrapantes;
• Bolsa suporte com alças.

CIÊNCIAS
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FÍSICA

Conjunto de Física Básico II
Cód. 20082

No Brasil, dia 19 de maio passou a ser co-
memorado como Dia do Físico a partir de 
2005, quando a ONU – Organização das Na-
ções Unidas – decretou aquele o Ano Inter-
nacional da Física, em homenagem ao cen-
tenário do “Ano de Einstein”.

Essa data é uma homenagem aos profis-
sionais que se dedicam a estudar a ciência 
que rege todas as ações, todos os processos 
e consequências do universo: a física!

Graça aos estudos e pesquisas dos físicos, 
as civilizações vivem hoje com uma série de 
coisas que revolucionaram completamente 
o mundo, como eletricidade, motores, gela-
deiras, celulares, aviões, computadores, câ-
meras etc.

Parabéns a todos os Físicos professores 
de nossas Instituições de Ensino.

Fonte: https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-fisico/
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Conjunto Prático  de Matemática
Cód. 21307

MATEMÁTICA
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O Conjunto Prático de Matemática une 
tudo o que suas aulas precisam para serem 
mais didáticas – e tudo isso sem precisar sair 
da sala de aula.

Composto de 07 kits matemáticos que 
abordam os conteúdos mais significativos 
apresentados no ENEM, o material é des-
tinado ao estudo de Álgebra, Geometria e 
Trigonometria, podendo atender a Ensino 
Fundamental II, Ensino Médio, Cursos Técni-
cos e Superior. 

Além disso, permite aquisição de dados e 
realização de cálculos, transformando a teo-
ria em prática e possibilitando que os alunos 
trabalhem divididos em grupos, realizando 
diferentes atividades, promovendo discus-
são e debate sobre os resultados alcança-
dos. 

O Professor poderá utilizá-lo conforme 
sua necessidade, ou o conteúdo que está 
ministrando, não sendo necessário espaço 
específico, como um laboratório, para apro-
veitamento do material.
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GEOGRAFIA
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Luneta
Cód. 18238

Telescópio Astronômico 225X 
Cód. 20357

Orçamento da NASA 
para 2020 deve impedir 
construção de foguete 

mais poderoso

Em 2019 a NASA recebeu o maior orça-
mento do governo da última década. Com 
isso os planos da agência quanto ao retorno 
da humanidade à Lua foram impulsionados, 
e a ideia é não somente construir uma esta-
ção espacial na órbita do nosso satélite na-
tural (a Gateway), como também voltar pre-
sencialmente à Lua até 2028 e, desta vez, 
estabelecendo uma presença constante 
por lá. Contudo, o pedido de orçamento do 
presidente Donald Trump para o ano fiscal 
de 2020 pode fazer com que a construção 
do novo e poderoso foguete Space Laun-
ch System (SLS) traga uma versão menos 
poderosa do que o planejado inicialmente.

O SLS será o novo foguete que a NASA 
usará para viagens à Lua, e a nova solici-
tação da Casa Branca cancela, efetivamen-
te, o desenvolvimento da versão mais po-

derosa possível do foguete. Caso a atual 
proposta seja aprovada pelo Congresso, a 
NASA deverá construir uma versão menos 
potente do SLS, decisão que pode reforçar 
os argumentos dos críticos que entendem 
que o futuro é mesmo usar foguetes co-
merciais (como os da SpaceX, por exem-
plo), em vez de continuar construindo fo-
guetes próprios.

O SLS já vem sendo desenvolvido há vá-
rios anos, juntamente com a nave Orion. 
Juntos, eles enviarão astronautas não so-
mente à Lua, mas para outros mundos do 
Sistema Solar, como Marte, por exemplo. A 
NASA planejava criar duas versões do fo-
guete – as Block 1 e Block 1B –, sendo que 
a primeira seria a menos poderosa, capaz 
de levar 95 toneladas de carga para a órbi-
ta baixa da Terra, enquanto a segunda ver-
são seria mais potente, com capacidade de 
transportar até 130 toneladas nesse mesmo 
trajeto.

FONTE:https://canaltech.com.br/espaco/orcamento-

-da-nasa-para-2020-deve-impedir-construcao-de-fo-

guete-mais-poderoso-134515/


