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“Esta manhã, antes do início da primeira aula, 

o professor de Física me procurou para dizer 

o quanto ele ficou feliz ao abrir as caixas dos 

materiais e equipamentos de Física! Se sentiu 

parecendo uma criança que abre aquele presente 

que nem sonhava ganhar! Ele disse que não 

imaginava equipamentos dessa qualidade e desse 

tipo e que em poucas escolas de ensino superior 

encontrou algo assim, muito menos nas escolas de 

educação básica!”
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A sede de conhecimento é o que motiva a pessoa querer sempre mais, 

não ser apenas mais um, não ser massa, fazer a diferença. Quanto mais se 

sabe, mais poder se tem. Poder no sentido mais amplo, com o significado 

de decisão.

Quem conhece mais, escolhe melhor, tem mais argumentos e não se 

deixa levar pela primeira impressão dos fatos ou por opinião de outrem. 

Necessitamos de pessoas que façam a diferença, que tenham um nível 

cultural e educacional maior, que tenham inquietude, que não se deem 

por satisfeitos com qualquer resposta, que queiram crescer sempre.

Para isso, nossos jovens, professores e nós 

gestores, precisamos estar desacomodados, 

querendo saber mais para crescer sempre, 

pois quem domina o conhecimento está 

preparado para tomar as rédeas das 

situações e resolver os problemas quando 

eles surgem.

Celso Rocha 
Gerente de Relacionamento

Gestão

Quanto mais se aprende, 

mais se busca
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O FASCINANTE MUNDO DA

astronomia
A astronomia é uma das ciências mais antigas e a mais atual. 

Possibilita conhecer o universo para além dos nossos limites e 

faz com que cada vez mais possamos ter respostas a perguntas 

inquietantes para a espécie humana: De onde viemos? Por que 

existimos? Para onde vamos?

No início de fevereiro de 2016, cientistas do mundo inteiro 

anunciaram ter detectado ondas gravitacionais previstas por 

Albert Einstein há muitos anos, considerado um marco para a física 

e a astronomia. As ondas gravitacionais, ondulações do espaço-

tempo, permitem entender como se formam os buracos negros e 

quantos deles existem, assim como conhecer com mais detalhes o 

ciclo vital das estrelas e do universo.

Estudar astronomia abre as mentes para uma nova visão: a visão 

do todo, do entendimento do universo.

Telescópio Astronômico 345X 

com maleta / 20358
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A eletroeletrônica 
no nosso dia a dia

A eletroeletrônica já está inseri-

da de maneira intrínseca em nossas 

vidas. A comunicação, o transporte, 

o lazer, o trabalho e, de forma geral, 

nosso bem-estar, estão rodeados 

de eletroeletrônica. As facilidades 

que a eletroeletrônica nos propor-

cionam e suas soluções são imen-

sas. A área da saúde, por exemplo, é 

uma das que mais tem recorrido aos 

avanços da eletroeletrônica para 

curar doenças, realizar exames, sin-

tetizar medicamentos e superar de-

ficiências.

A eletroeletrônica adquiriu tan-

ta importância, que boa parte da 

nossa rotina está integrada a ela. 

Nossas necessidades mais básicas 

como a alimentação, higiene e saú-

de estão permeadas de aparelhos 

eletrônicos. Sem falar na educação, 

informação, cultura, entretenimento 

e comunicação.

Como estamos trabalhando es-

tes conteúdos e relacionando os 

conhecimentos adquiridos no dia a 

dia de nossos alunos? Estamos só 

trabalhando em cima da teoria?

Fique à frente com novas formas

de trabalhar a eletroeletrônica. Co-

nheça o Conjunto para Eletroeletrô-

nica, que além dos materiais para 

aulas práticas, acompanha um ro-

teiro de experimentos com suges-

tões de atividades.

Fonte: h� ps://goo.gl/GL4b3E

Conjunto para 

Eletroeletrônica / 

18987
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RAIO-X

CONJUNTO 
PROPORÇÕES
cód: 22146

Auxilía nos 
estudos de:

• Razões
• Proporções
•Triângulos 

Semelhantes
• Teorema de 

Tales

Composto de:

• 02 escalas milimetradas de 320mm;

• 02 referências elásticas;

• 01 painel vertical para razão e 
proporção, com 02 conjuntos de pés;

• 01 eixo de fixação magnética;

• 08 indicadores magnéticos 
circulares;

• 05 tabúas de proporções;

• 10 linhas de referências de 185mm.

Ideal para 
uso em sala 

de aula ou no 
laboratório de 
matemática e 

geometria.

Garantia 
de 2 anos

Produto
exclusivo 
Homelab!

Desenvolve 
experimentos  dos 
conteúdos do 8º e 
9° ano do ensíno 
fundamental de 
acordo com os 

PCNs.
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A gestação humana é inédita no reino animal: invade o corpo da mãe 
como nenhuma outra e termina em partos, no mínimo, trabalhosos e tudo 
isso é culpa da evolução. 

A capacidade dos nossos ancestrais de andar sobre duas pernas, 
foi essencial para que nos transformássemos na espécie dominante do 
planeta, mas prejudicamos as mães. Com o bipedismo, nossos quadris se 
tornaram mais curtos e estreitos, o que diminui o espaço que o bebê tem 
para passar na hora do parto.

Isso não seria um problema tão grande se não fosse a segunda mudança 
que nos tornou a espécie dominante do planeta: o tamanho do nosso 
cérebro, que é responsável por 2,5% do nosso peso. 

Para verificar entender melhor a gravidez, assunto de muito interesse 
para crianças, jovens e adultos, sugerimos a Gravidez em 8 Fases em 
resina e a Pelvis – demonstração no momento do parto. Tenha certeza que 
tornará suas aulas bem mais interessantes.

Fonte: h� ps://goo.gl/oFLXBR

Gravidez

Pélvis demonstração 

no momento do 

parto / 6169

Gravidez com 8 Fases / 6085S
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A química é uma ciência eminentemente experimental, daí a 

importância das aulas práticas. As aulas de química no laboratório 

proporcionam maior aproximação dos alunos com a disciplina e auxilia 

aqueles que têm dificuldades de assimilar os conteúdos abordados em 

sala de aula. Como é composto de poucos elementos o professor pode 

fazer pequenas demonstrações na própria sala.

Conjunto De Vidraria 156 peças / 6291


