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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 atendidos pela 
equipe de vendas. Equipe esta, muito cordial 
e bem preparada, que nos auxiliou tanto nas 
escolhas adequadas às necessidades, bem como 
informações importantes 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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O pHmetro
e seu uso

O pHmetro é um equipamento utilizado 
para medir o pH de uma substância ou uma 
amostra que se pretende analisar, proporciona 
uma medição mais precisa do pH da solução. 
São amplas as possibilidades de aplicação. 
Da indústria alimentícia, cosmética, pesquisa, 
laboratórios até universidades e indústrias 
químicas. São muito usados no controle de 
qualidade em diversos segmentos, análise de 
água, em microbiologia para verificar o pH de 
meios de cultura, entre outros.

pHmetro portátil /18951 pHmetro
de bolso
/12273

Dois bons exemplos de atividades 
com o phmetro:

1. Leve os alunos ao laboratório para testar 
o pH de alguns produtos do dia a dia como 
o detergente, utilizando o indicador ácido 
base fenolftaleína que possui o pH entre 
8,0 e 9,0 (demonstre através do phmetro). 
A pergunta para os alunos é: Qual a cor 
obtida durante a reação? 
O pessoal vai adorar a cor rosa. A solução 
de fenolftaleína em meio neutro ou ácido 
adquire aspecto incolor. Se o meio for básico 
a solução se torna rosa.

2. Com o phmetro medir o pH das substâncias 
a seguir, todas comuns em nosso cotidiano. 
Relacione o valor exato de pH para cada uma 
delas:

a) Suco de maça - pH 3,8

b) Café – pH 5,0 

c) Sabão em pó – pH 11,5

d) Batata - pH 5,8

Escolha também outras entre outras do uso de 
seus alunos, discutindo com eles o resultado.

O pHmetro é a maneira mais precisa de determinar o pH de uma solução.
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Os microscópios 
estereoscópicos 
oferecem aos biólogos 
uma perspectiva única 
em estudos de células, 
tecidos e espécimes. 
A construção de seu 
ocular permite uma 
visão estereoscópica, 
resultando em uma 
imagem tridimensional 
que outros 
microscópios não 
conseguem alcançar. 
Isto quer dizer que 
os biólogos podem 
obter um ângulo de 
observação profundo 

(literalmente) e integral 
em relação ao que 
eles examinam; 
e também que 
podem ser feitas, 
com facilidade, 
comparações lado 
a lado de diferentes 
espécimes. 

Leia mais sobre 
a variedade de 
microscópios e seus 
benefícios em nosso 
blog: blog.homelab.com.br/
variedade-dos-microscopios-
e-os-seus-beneficios/

MICROSCÓPIO 
ESTEREOSCÓPIO

BINOCULAR

Microscópio Estereoscopio binocular / 20339
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“A Matemática, 
enquanto ciência, deve 
contemplar a observação, 
a experimentação, 
a investigação e a 
descoberta, que ajudará 
o estudante a pensar 
e fazer reflexões mais 
abstratas sobre a vida e o 
mundo”. 
 
Celso Rocha – Gerente de 
Relacionamento Homelab

CONJUNTO 
PRÁTICO

DE 
MATEMÁTICA 

Composto de 07 kits matemáticos que abordam os 
conteúdos mais significativos apresentados no ENEM.

Material destinado ao estudo da Álgebra, 
Geometria e Trigonometria, podendo atender o Ensino 
Fundamental II, Ensino Médio, Cursos Técnicos e 
Superior. 

Permite aquisição de dados e realização de 
cálculos, transformando a 
teoria em prática.

Permitem que os alunos 
trabalhem divididos em 
grupos, realizando diferentes 
atividades, promovendo 
discussão e debate sobre os 
resultados alcançados. 

Acompanha Roteiro de 
Atividade Ilustrado.

O Professor poderá 
utilizá-lo conforme sua 
necessidade, ou o conteúdo 
que está ministrando. 
Não é necessário espaço 
específico, como um 
laboratório, podendo utilizá-
lo em sala de aula ou outro 
espaço que lhe aprouver.

Conjunto Prático
de Matemática/ 21307
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Todo educador sabe que para manter sua instituição crescendo, é importante estar atualizado 
nas mudanças educacionais do país e do exterior, fazer contatos com outros educadores e saber 
o que as instituições estão fazendo e principalmente o que está dando certo, além de conhecer 
novos produtos e serviços.

Em geral, feiras são eventos que nos proporcionam todos os elementos para conhecermos 
mais e melhor o nosso negócio, bem como outras oportunidades que venham agregar qualidade 
ao que já fazemos. A Feira é a 
oportunidade que temos de ter acesso 
direto ao fornecedores e possíveis 
parceiros, conhecendo assim produtos 
que podem fazer a diferença em nossa 
instituição.

Você não pode deixar de ir à BETT 
BRASIL EDUCAR 2018 – de 8 a 11 de 
maio no São Paulo Expo e passar no 
stand da HOMELAB para conhecer toda 
a nossa linha de materiais inovadores. 
Estamos te aguardando.

Celso Rocha - Gerente de 
Relacionamento

Qual a importância da participação 
em Feiras e Eventos para a minha 

Instituição Educacional?
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Gestão

Stand da Homelab
na Educar 2016

Stand da Homelab na Educar 2016



8
REMETENTE: Rua General Potiguara, 1428 |Cond. Conesul | Lote 10 | Novo Mundo | Curitiba - PR | Brasil | 81050 -500

Uma forma de mostrar o desenvolvimento embrionário, 
detalhando no útero o desenvolvimento do feto de 
uma gravidez do 1º ao 8º mês, sem a utilização do 
Ultrasom.

(Des) 
complica

homelab.com.br
/homelabcasadolaboratorio/homelabcasadolaboratorio

(41) 99261-4839

homelab@homelab.com

(41) 3212 -7899

Gravidez com 8 fases em resina / 6085


