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“ “Conhecemos a Homelab este ano, quando estávamos 
à procura de uma empresa para aquisição de materiais 
na renovação do laboratório em nossa escola. Iniciamos 
o primeiro contato via e-mail, e fomos prontamente aten-
didos pela equipe de vendas. Equipe esta, muito cordial e 
bem preparada, que nos auxiliou tanto nas escolhas ade-
quadas às necessidades como com informações impor-
tantes sobre os seus produtos. Ficamos muito satisfeitos 
com a rapidez na entrega, a qualidade dos materiais e 
com o pós-venda. Parabéns, Homelab, pela sua equipe 
e por ter proporcionado a nossa escola a oportunidade 
de oferecer aos alunos e professores o diferencial de um 
aprendizado mais significativo por meio de experiências 
concretas e reais.
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A observação facilita a memorização e o 
processo de aprendizado, tornando a aula 
muito mais divertida e dinâmica, além de 
possibilitar que o professor promova ativi-
dades avaliativas diferentes e ainda consi-
ga observar os alunos lidando com a maté-
ria em um ambiente com menos pressão 
psicológica do que uma sala de aula co-
mum. Estas são dinâmicas diferentes que 
podem ser produzidas em ambientes esco-
lares que utilizam microscópios:

Observação da célula da folha de 
uma elódea: a proposta aqui é analisar de 
forma prática as células da folha da planta 
aquática elódea. Para observar as células 
dessa planta deve-se retirar uma folha jo-
vem de um dos ramos com a ajuda de uma 
pinça e fazer uma montagem temporária 
em água entre lâmina e lamínula. As folhas 
são muito finas, não precisam ser cortadas 
e podem ser examinadas com muita facili-
dade ao microscópio com luz transmitida. 
É interessante começar a observar em um 
pequeno aumento para se ter uma ideia 
geral da estrutura mais ampla da folha e, 
depois, com aumentos maiores, compre-
ender os detalhes.

Observação de uma célula animal:  
para essa experiência, é necessária uma 
lâmina bem limpa e, com a ajuda de um 
palito, raspar cuidadosamente a mucosa 
interna da bochecha; depois desse proce-
dimento, o palito deve ser esfregado na 
lâmina. Acrescenta-se uma gota de coran-
te azul de metileno sobre o material e, en-
tão, a lamínula deve ser depositada sobre 
tudo isso. Com um papel-filtro, retira-se o 
excesso. O resultado final deve ser levado 
ao microscópio e observado em todos os 
aumentos.

Microscópio Monocular 640x: Micros-
cópio Biológico Monocular com ótimo 
desempenho e durabilidade. Apresenta 
estrutura em metal e óptica em vidro cris-
talino. Possibilita a observação em diver-
sos aumentos com o uso de acessórios que 
acompanham o equipamento. Manual de 
instruções em português. Embalagem: cai-
xa de madeira, isopor e papelão.

Microscópio 
Monocular 640X / 
Cód: 19470

Dinâmicas 
diferentes 
com a  
ajuda do 
microscópio
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Gravidez com 8 Fases - em resina / Cód: 6085S

Ferramentas
educacionais:
modelos
anatômicos

Modelos anatômicos são ferramentas 
educacionais importantes, sendo grandes 
aliados no ensino e aprendizado das mais 
diversas estruturas e funções do corpo hu-
mano. Estudantes, profissionais da saúde 
e professores podem se beneficiar com o 
uso desses modelos, seja educando pa-
cientes, treinando para procedimentos ci-
rúrgicos ou nas aulas de Anatomia e Bio-
logia.

Atualmente, existem diferentes mo-
delos, com diferentes representações. Do 
corpo humano completo – homens, mu-
lheres, crianças e alguns animais – a es-
truturas mais específicas, como órgãos ou 
ligamentos, os modelos anatômicos pro-
porcionam aprendizado prático e observa-
ção precisa e realista da anatomia e fisio-
logia humana. Representações detalhadas 

de órgãos como coração e cérebro, da 
pele e até mesmo das diferentes fases da 
gravidez possuem um valor educacional 
inestimável. Cada estrutura representada 
é uma oportunidade para os estudantes 
examinarem detalhadamente a anatomia 
das partes, seu funcionamento e, inclusive, 
anomalias e patologias.

Ao escolher um modelo anatômico, é 
importante levar em consideração o nível 
de detalhes de cada tipo e o uso propos-
to. Se o modelo não é suficientemente de-
talhado, talvez não seja o mais adequado 
para alunos do ensino superior, poden-
do prejudicar o estudo e limitar seu uso. 
Já para estudantes mais novos, ainda em 
fase escolar, modelos aproximados, ape-
nas com os principais órgãos ou ossos, são 
suficientes para transmitir o conhecimen-
to com qualidade e colocá-los em contato 
com a ciência.
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Marketing Homelab: Jean, qual a im-
portância da criatividade para o ambiente 
escolar?

Jean Sigel: Se perguntarmos para 10 
adultos se se consideram criativos, talvez 1 
ou no máximo 2 levantariam a mão dizen-
do-se criativos. Com a mesma pergunta 
para crianças de 5 anos, provavelmente to-
das levantariam a mão. Em uma pesquisa 
relatada no livro ponto de ruptura e trans-
formação, 1600 crianças que passaram por 
testes de criatividade, 98% delas mostra-
ram altos índices. Mas desse mesmo grupo 
quando atingiu a adolescência apenas 12% 
mantiveram alto índice de criatividade.  A 
capacidade criativa que possuímos é es-
trangulada pouco a pouco desde a infância 
e se intensifica muito quando na adoles-
cência e juventude passamos por um siste-
ma educacional que valoriza muito mais os 
padrões do que a criação. Jovens são na-
turalmente “transgressores” e querem de-
safiar o mundo. Querem questionar e ver 
o contraditório. E essas são características 
fundamentais para a criatividade. 

Marketing Homelab: Jean, como pode-
mos transformar o ambiente escolar e o am-
biente do ensino superior em um ambiente 
criativo e estimulador?

 Jean Sigel: Escolas e universidades de-
vem ir muito além do acadêmico e inspi-
rar jovens em seus sonhos, valorizar sua 
curiosidade e dar vazão as suas atitudes. 
Apostar na capacidade criativa e empre-
endedora dos jovens, e quando falo em 
capacidade empreendedora quero dizer 
capacidade de realizar, de querer fazer o 
novo. Não é possível pensarmos em jovens 
cheios de vida e sonhos passando anos no 
ensino médio ou na universidade apenas 
repetindo conteúdos ou assistindo aulas. É 
preciso investir na relação professor aluno 
de uma maneira mais inteligente. Pois no 
final das contas independentemente de 
sistemas, pedagogias, conteúdos obriga-
tórios é a figura do professor que terá o 
poder para transformar a vida de um jo-
vem na escola. Se o ambiente escolar ou 
universitário permitir essa conexão e ofe-
recer autonomia e suporte para o prota-
gonismo do professor, certamente o pro-
tagonismo criativo do jovem aparecerá. De 
novo, não é o espaço físico que inspira cria-
tividade, mas sim o capital humano que lá 
está.  E o mundo do trabalho atual, muito 
veloz, complexo, tecnológico e diversifica-
do, exige jovens muito mais criadores e 
menos repetidores. 

Qual a importância da 
criatividade
para o ambiente 
escolar?
Entrevista com Jean Sigel da Escola de Criatividade

Sobre o Jean Sigel

Co-fundador da Escola de Criatividade, Jean é certificado em inovação pela Universidade de Stanford/DSchool 
e atua em projetos voltados à educação para a criatividade, economia criativa e empreendedorismo. Já traba-
lhou no Grupo Publicis, no Fórum Econômico Mundial e foi curador do Prêmio Brasil Criativo.

Contatos:
(41) 3026-0222 | WhatsApp: (41) 99928-2493
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Cód: 18992

• Função: estudo da eletrostática, lei 
das cargas, eletrizações (atrito, contato, in-
dução), descargas na atmosfera, configu-
ração de linhas de força, análise visual do 
campo elétrico entre eletrodos de diferen-
tes formatos etc.

• Nível de ensino: anos finais do En-
sino Fundamental, Ensino Médio e Ensino 

1. Esfera de alumínio 
duro de 2,4 mm

4. Esfera auxiliar 
com cabo para o 
gerador

5. Roteiro de 
Experimentos

3. Motor oculto na 
base metálica

2. Correia chata 
com regulagem

RAIOX
GERADOR ELÉTRICO 
CORREIA TIPO VAN DE 
GRAAFF
Dimensões
Altura: 700 mm
Diâmetro da esfera: 250 mm

Técnico, Ensino Superior e Pós-Graduação 
em Física e Engenharia.

• Áreas de ação: eletricidade, eletros-
tática, medidas elétricas, engenharia e fe-
nômenos de transporte.

• Pode ser adquirido pelo Cartão BNDS.
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A geografia nos rodeia. a matéria 
abrange um tema que deve ser desenvol-
vido bem em qualquer aluno. porém, o 
conteúdo é muito amplo. a geografia tra-
balha tanto a capacidade de se localizar 
bem no globo terrestre quanto com o res-
to do universo, além de questões políticas 
e sobre como o mundo tornou-se o que 
conhecemos hoje, tanto no sentido físico 
quanto social.

Toda essa amplitude dentro de uma 
única matéria pode acabar confundindo 
os alunos. por isso, um laboratório de geo-
grafia pode ser um bom investimento para 
aumentar a qualidade de ensino e o nível 
de aprendizado dos alunos. 

GLOBO E 
MAPAS -
a importância de um 
laboratório de geografia

A realidade é que a geografia é uma 
matéria totalmente vinda da atividade prá-
tica e da observação em si. materiais como 
este globo terrestre que trabalha com o 
relevo do planeta terra permitem que os 
estudantes observem e entendam por si 
só a questão de cordilheiras ou cadeias 
de montanhas e, como consequência, até 
o impacto disso na vida de quem vive na 
região. os alunos podem ir ainda mais lon-
ge e usar materiais como o mapa-múndi 
político para compreender a divisão admi-
nistrativa de países, estados, províncias e 
cidades. 

A observação da matéria é importante 
quanto à compreensão do lado socioeco-
nômico-ambiental e suas relações dentro 
da geografia, pois, como sabemos, as con-
dições geográficas impactam diretamente 
a questão social. no final das contas, um 
dos objetivos da geografia é contribuir 
para a formação de cidadãos críticos, par-
ticipativos (o que em si é basicamente 
colocar em prática o que foi aprendido) e 
que possam atuar ativamente na socieda-
de por conhecê-la bem em todos os seus 
aspectos.

Livro de 
Experimentos
Volume 4

Está disponível no site da Homelab o Li-
vro de Experimentos Volume 4, cheio de 
novidades e experimentos direcionados em 
nossos produtos. Ele é de fundamental inte-
resse uma vez que, 

“Buscar, ampliar e produzir conhecimen-
to científico, além de aprimorar as qualida-
des do estudante, faz a iniciação científica 
um grande passo para novas descobertas 
científicas. ” Douglas Ribeiro do Carmo, Diretor 
Comercial

São experimentos direcionados para Mi-
croscópios, Kit Câmera, Lâminas Preparadas 
de Ensino Médio 60 peças, Conjunto de Física 
Básico II,  Modelo Molecular Avançado, Or-
gânica e Inorgânica com 810 peças e Gera-
dor Elétrico Correia Tipo Van de Graaff. Cada 
um dos experimentos oferecem o passo a 
passo do procedimento, o objetivo, o mate-
rial necessário e a explicação do material. 

Leia e faça todos os procedimentos junto 
com o Livro de Experimentos Volume 4!
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REMETENTE: Rua General Potiguara, 1428 | Cond. Conesul | Lote 10 | Novo Mundo | Curitiba - PR | Brasil | 81050 -500

(Des) 
complica

homelab.com.br
/homelabcasadolaboratorio/homelabcasadolaboratorio

(41) 99261-4839

homelab@homelab.com

(41) 3212-7899

1 - A quantidade dos frascos é 
adequada para as experiências, o 
que evita o desperdício e o venci-
mento do produto.

2 - Facilidade de acomodar os ma-
teriais em um único lugar, dando as-
sim mais segurança ao espaço.

3 - Viabiliza a vivência de fenôme-
nos químicos no laboratório ou mes-
mo em sala de aula, permitindo ao 
aluno maior fixação de conteúdos.

4 - Acompanha lista com todos os 
70 componentes do conjunto.

Composto de 70 frascos de produtos entre ácidos, alcoóis, cloretos, óxidos, sulfatos e 
outros.

Conjunto de Reagentes 
70 Peças / Cód: 6283


