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Quanto mais se aprende, mais se busca. O 
conhecimento é o que motiva a pessoa a querer 
mais. Quanto mais se sabe, maior poder de 
decisão se tem, e consequentemente se escolhe 
melhor, tem mais argumentos e domínio dos 
fatos.  A sociedade necessita de pessoas que 
“façam a diferença”, tenham inquietude, não se 
deem por satisfeitos com qualquer resposta.

Espero que gostem da leitura.

Conselho Editorial
Consultoria Pedagógica

e Marketing Homelab

Gerente de Relacionamento
Celso Rocha

Sugestões, Críticas e Comentários
consultoriapedagogica@homelab.com.br

Contato
homelab.com.br

41  3212-7899 / 99261-4839

Celso Rocha

Gerente de Relacionamento

Editorial

2

07 - Conhecimento

08 - (Des)complica - Torso e Esqueleto

06 - Raio - X  Conjunto Produtos Notáveis

03 - Como podemos ajudar nossos alunos no ENEM?

04 - A química melhora a qualidade de vida do homem

05 - As diferenças e semelhanças das estruturas celulares



3

Como podemos ajudar 
nossos alunos no ENEM ?

Quem nunca se deparou com o 
clássico problema de física:

A distância entre dois trens é de 225 
km. Se eles andam um ao encontro do 
outro com 60 km/h e 90 km/h, ao fim de 
quanto tempo deverão se encontrar?

Todos nós, em algum momento da 
vida escolar, fomos colocados diante 
de uma questão como essa. Nossos 
alunos também serão, no Ensino Médio, 
possivelmente no Vestibular e no Enem.

Ajudar os alunos a se saírem bem 
na resolução de questões como esta é 
nossa função e para isso desenvolvemos 
exclusivamente para clientes Homelab 
o Conjunto Prático de Mecânica, que 
vai acompanhado por um manual ilustrado de atividades e orientações, para auxiliar o 
professor e motivar os alunos à participarem ativamente das aulas.

3

Conjunto Prático de Mecânica
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Graças à Química, o mundo se tornou 
um lugar mais confortável para se viver. 
Os carros, casas, roupas transbordam 
criatividade química. O nosso futuro 
energético dependerá da Química, assim 
como atingir um dos objetivos do Milênio, 
que é prover água e saneamento básico 
seguro para toda a humanidade.

Estimule o estudo desas competências 
com o Conjunto Básico para Laboratório 
da Homelab,  destinado ao estudo da 
química nos mais variados níveis de ensino 
– Fundamental II, Médio e Superior.

Fonte:
https://goo.gl/sgLiFv

A química melhora 
a qualidade de 
vida do 
homem. 

Conjunto básico para laboratório  - 57 peças
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As diferenças e semelhanças das estruturas celulares
Células são as menores unidades vivas de um 

organismo e, portanto, as unidades fundamentais da 
vida. Apresentam diferenças e algumas semelhanças.

Entre as principais semelhanças está a sobrevivência 
do organismo e a realização de um mesmo processo de 
vida. Já entre as células animais e vegetais as principais 

diferenças são que as células animais não possuem
parede celular e tem formato circular e irregular, já as 

vegetais tem parede celular e são retangulares com 
formato fixo. 

Nada melhor que os modelos anatômicos 
celulares para que os alunos possam se  

propriar deste conhecimento. 
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O ensino está mudando e os conhecimentos que o mercado está exigindo são 
novos. Dizem os especialistas da indústria que o Conhecimento é o maior insumo – 
elemento essencial para a produção de um determinado produto ou serviço - do século 
XXI. É ele que vai determinar o sucesso de um profissional, de uma empresa, de um 
setor econômico e mesmo de uma região. Já no final do século XX descobrimos que 
as sociedades bem-sucedidas economicamente e as que alcançaram os graus mais 
elevados de bem-estar são as que mais dominam as várias áreas do saber humano. 
Devemos e precisamos como instituição que trabalha com educação, aprender com 
quem está educando para um mundo em constante evolução.

 Celso Rocha - Gerente de Relacionamento
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Materias para estudo 
do corpo humano e seus 
sistemas principais, permitem 
interagir e descobrir sobre o 
próprio corpo a evolução 
humana, higiene corporal e 
hábitos saudáveis.

Torso Assexuado

Esqueleto articulado 
Musculado
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