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A Homelab nos ofereceu uma experiência única 

de compra, um atendimento fantástico, e sempre estive-

ram disponíveis para ajudar com soluções e formas de 

contribuir para que pudéssemos compor da melhor ma-

neira possível nossos laboratórios. Estão sempre atentos 

às nossas necessidades e têm um pós-venda muito eficaz. 

Com frequência se fazem lembrar por meio do acompa-

nhamento das nossas atividades e necessidades.
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O Microscópio Binocular 
possibilita visualização de 
imagens de maneira tridi-
mensional, com aumento 
de 10 a 1600 vezes e ob-
servação de organismos 
microscópicos, permitindo 
também que o aluno viven-
cie conceitos científicos que 
ele estuda na teoria, fixando 
ainda mais o conhecimento. 

Já o Microscópio Trino-
cular é um microscópio 
óptico que tem três tubos 
de observação – um para 
cada olho mais tubo para 
conectar uma câmera – o 
que torna possível gravar 
e compartilhar imagens de 
microscópio com uma câ-
mera digital, com aumento 
de 40x a 1600x, permitindo 
observações de organismos 
microscópicos. 

As Lâminas Preparadas 
Ensino Fundamental 30 pe-
ças e Ensino Médio 60 peças 
permitem que o professor 
tenha uma variedade gran-
de de temas a serem traba-
lhados e viabiliza observa-
ção de amostras que seriam 
mais difíceis de montar na 
escola, cada qual com seu 
universo de possibilidades. 

E através do Kit Câmera, que atua por meio 
de conexão RCA, é possível transmitir para TV 
ou DataShow a imagem focalizada no micros-
cópio, permitindo que todos os alunos tenham 
acesso à mesma visão simultaneamente.

MICROSCOPIA
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Microscópio Binocular 1600X 
Iluminação de LED
Cód. 19469

Microscópio Trinocular 1600X 
Iluminação de LED
Cód. 20338

Lâminas Preparadas Ensino 
Fundamental 30 peças

Cód. 19835

Kit Câmera para TV Bivolt
Cód. 19471
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ANATOMIA

Modelos anatômicos são ferramentas educa-
cionais importantes e grandes aliados no ensi-
no e aprendizado das mais diversas estruturas e 
funções do corpo humano. Dentro da biologia, 
a anatomia humana é um tema bem abrangente 
e relevante, por isso investir nessa área é uma 
boa decisão tanto financeira quanto educacio-
nal. Materiais como os torsos permitem que os 
alunos visualizem a estrutura do corpo huma-
no em tamanho real, possibilitando assim uma 
compreensão mais profunda do assunto estu-
dado.

Além disso, a visualização na prática desses 
modelos ajuda muito no processo do aprendi-
zado principalmente quando o assunto são os 
ossos, os músculos e as articulações do corpo 
humano. O esqueleto articulado e musculado, 
o qual é completo e em tamanho real, permite 
que o estudante também averigue a posição de 
cada item em seu próprio corpo. Desse modo, 
tal ação promove a memorização de forma 
mais natural, rápida e simples.

ANATÔMICOS E ESQUELETOS
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RAIO-X

CONJUNTO PARA MECÂNICA BÁSICA
cód: 18990

• Faz com que os alunos fiquem mais inte-
ressados pelo mundo da Mecânica porque 
é inovador, estimulante e criativo.

• Facilidade de montagem.

• Excelente acabamento.

• Apresentação instigante para 
alunos e professores.

• Solução para o ensino da Mecânica – 
da teoria à prática e vice-versa – pois 
envolve uma abordagem muito mais 
próxima da realidade dos alunos.

• Alta qualidade com maior vida útil.

VANTAGENS DO MATERIAL:

• Apresentação instigante para 
alunos e professores.

• Pode ser utilizado por grupo de alunos.

• Acompanha manual impresso 
+ roteiro de experimentos.

• Possibilidade de compra com o BNDES.

• Atende aos Ensinos Médio e Técnico.

• Sistema de voltagem bivolt.

• Propicia mais de 30 temas de estudo 
movendo a temática mecânica básica.
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MATEMÁTICA

O Conjunto Produtos Notáveis da Home-
lab auxilia nos estudos de Geometria, Mate-
mática e Álgebra do Ensino Fundamental, 
Médio e Técnico, e também da Graduação. 
Destinado aos estudos de: Produto notável 
quadrado da soma de dois termos; Produto 
notável quadrado da diferença de dois ter-
mos; Teorema de Pitágoras. O equipamento 
conta com um painel demonstrativo para o 
professor e mais cinco painéis para grupos 
de alunos. Os experimentos desenvolvem 
conteúdos do 7º e 8º ano do Ensino Funda-
mental de acordo com os PCNs.

O Conjunto Geometria Plana, Polígonos e 
Áreas é destinado aos estudos de: Linhas po-
ligonais abertas e fechadas; Polígonos; Perí-
metros e áreas de figuras planas; Polígonos 
inscritos; Apótemas e Áreas de Círculo. O equi-
pamento conta com um painel demonstrativo 
para o professor e mais dez painéis para grupos 
de alunos. Os experimentos desenvolvem con-
teúdos do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental 
de acordo com os PCNs.

Conjunto Produtos Notáveis
Cód. 22147

Conjunto Geometria Plana, Polígonos e Áreas
Cód. 22149
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CONJUNTO LABORATÓRIO STEAM KIDS 
Cód. 23262

Linha de brinquedos STE-
AM (Ciência, Tecnologia, 
Engenharia, Artes e Mate-
mática). Cada kit propõe ex-
periências diferentes de en-
genharia, química, biologia. 
A criança aprende brincan-
do. Indicado para crianças a 
partir dos 8 anos.

Esses itens têm papel im-
portante no desenvolvimen-

LANÇAMENTO 

Steam Bateria Sustentável

Steam Gerador de Energia

Steam Química Lab

Steam Sistema Solar Steam Engrenagens Criativas

Steam Kit Purificação da Água

Steam Robô Solar 3x1 Steam Robô Solar Inseto

Steam Labirinto de Plantas

Steam Estação Meteorológica Steam Foguete Sustentável

LABORATÓRIO

to cognitivo do indivíduo, 
estimulam a habilidade de 
resolver problemas, a criati-
vidade e a interação social, 
além de despertar interesse 
nas disciplinas escolares.

A categoria de brinque-
dos STEAM é considerada o 
novo educativo, mais evoluí-
do, com mais elementos tec-
nológicos e divertidos.
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CIÊNCIAS
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Através do Kit de Ciência da Homelab, 
desenvolvido com base nos conteúdos es-
colares destinados aos alunos do Ensino 
Fundamental, é possível ensinar ciências de 
forma prática. Além de ser completo, pode 
ser usado tanto no laboratório quanto em 
sala de aula.

O kit auxilia na compreensão prática de 
conteúdos como: Física (Leis fundamen-
tais da física; Iniciação a conceitos de ótica; 
Conceitos básicos de astronomia: pontos 
cardeais e fases da Lua; Desenvolvimen-
to do processo de obtenção de medidas); 
Biologia (Botânica: análise de solos; Botâ-
nica: análise de plantas); Química (Concei-
tos básicos de química; Reações químicas 
simples).

Entre as aplicações práticas, o kit acom-

Kit de Ciência
Cód. 18995

panha também um roteiro que explica pas-
so a passo mais de 80 experimentos que 
ajudam os alunos a compreender esses 
conceitos físicos, biológicos e químicos. 
Esses experimentos podem ser feitos tanto 
por professores especializados quanto por 
professores de formação mais generalista, 
atendendo às demandas de conteúdo apli-
cadas ao Ensino Fundamental.

O kit também foi desenvolvido para esti-
mular o interesse investigativo de cada alu-
no, relacionando os conteúdos científicos a 
práticas de seu dia a dia. Trata-se uma for-
ma eficiente de investir na formação cien-
tífica básica dos alunos, fazendo com que 
estejam mais preparados para os conteú-
dos refinados do Ensino Médio.


