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“ “Nossa parceria com a Homelab começou em 2017, mas 
parece que já nos conhecemos há muitos anos. Sempre ti-
vemos a preocupação de oferecer ensino de qualidade aos 
nossos alunos. Porém, tal feito não seria possível sem a 
aquisição de materiais que proporcionassem isso. Com 
muito profissionalismo e bom atendimento, a Homelab nos 
apresenta produtos que enriquecem nossas aulas de manei-
ra significativa, proporcionando aos alunos a consolidação 
dos conhecimentos adquiridos aqui. Obrigada pela parceria!
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Muitos materiais que nos circundam po-
dem ser fontes de observação em microscó-
pio e nos proporcionar descobertas interes-
santes. Você pode, por exemplo, montar uma 
lâmina com grãos de areia e examinar as 
diferenças nas pequenas rochas contidas na 
amostra. Ou, ainda, prender um fio de cabelo 
com dois pedaços de fita adesiva na lâmina 
para então observá-lo. Outra possibilidade 
parecida é a de examinar cabelos de diferen-
tes tonalidades ou pelos de animais. Penas 
de pássaros também são boas fontes de ob-
servação; basta cortar um pedaço da pena, 
colocá-lo entre duas lâminas, prender com 
uma fita adesiva e identificar sua estrutura. 
Um material mais complexo, mas que rende 
boas descobertas, é a cauda de girinos: eles 
podem ser facilmente encontrados na beira 
de lagos ou riachos. Para a observação, é 

Microscópio Estereoscópio Binocular 
160X Iluminação de LED / Cód: 20339
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necessário colocar o girino inteiro sobre a lâ-
mina, encostado em um pedaço de algodão 
embebido em água, para que não resseque. 
É possível examinar o sangue e o movimento 
dentro dos vasos. Cuidado para não deixar 
muito tempo um mesmo campo sob ilumina-
ção forte, pois isso pode prejudicar o animal. 
Depois, coloque o girino num aquário e acom-
panhe sua metamorfose ao longo dos dias. 
Para trabalhar com esses e outros materiais, 
utilize o Microscópio Estereoscópio Binocu-
lar 160X Iluminação de LED da Homelab.
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Benefícios do
Berçário

de Mudas
da Homelab

O Berçário de Mudas da Homelab é uma forma didática de acompanhar o brotamen-
to de diferentes tipos de plantas, dependendo de seus solos ou irrigações, nas aulas de 
morfologia vegetal. Dividido em cinco compartimentos, o Berçário de Mudas da Home-
lab permite que os alunos acompanhem durante o semestre o crescimento das plantas, 
sendo elas expostas a diferentes condições de cultivo. Por exemplo, o professor pode co-
locar em cada compartimento um tipo diferente de solo e ver como uma mesma semen-
te se desenvolve em cada um deles. Também é possível cultivar em cada um dos compar-
timentos uma mesma planta em um mesmo solo, alternando seus modos de irrigação. 
Outra possibilidade seria 
semear uma classe de 
plantas diferente em cada 
compartimento: briófita, 
pteridófita, gimnosperma 
e angiosperma, perce-
bendo como elas se de-
senvolvem em condições 
favoráveis. Desse modo, 
o Berçário de Mudas da 
Homelab é um diferencial 
para as aulas de botânica, 
pois ajuda os alunos a fixa-
rem melhor o aprendizado 
sobre os conteúdos teóri-
cos vistos em sala de aula.

Berçário de Mudas / Cód: 20348
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Todo laboratório de ciências precisa ter 
um conjunto de vidraria completo e adequa-
do para a realização de experimentos. No en-
tanto, é necessário também que os itens de 
vidraria mais utilizados sejam adquiridos em 
maior número, para que existam peças reser-
vas. Os principais itens de vidraria são: bé-
quer, balão de fundo chato, Erlenmeyer, pro-
veta, pipeta e tubo de ensaio. O béquer serve 
para dissolver substâncias, realizar misturas 
e reações, além de também aquecer líquidos. 
O balão de fundo chato é usado para armaze-
nar, preparar e aquecer soluções, sendo tam-

A importância das 
vidrarias avulsas

bém utilizado para reações que desprendam 
gases. O Erlenmeyer é um frasco utilizado 
para aquecer líquidos, preparar e guardar so-
luções. A proveta serve para a medição preci-
sa de líquidos e para transferi-los para outros 
recipientes. A pipeta é utilizada para medir, 
coletar e transferir líquidos com precisão. O 
tubo de ensaio é usado para dissolução de 
substâncias, reações químicas em pequena 
escala e coleta de amostras. A Homelab dis-
ponibiliza esses itens mais usados para se-
rem adquiridos de forma avulsa. Consulte a 
página 5 do nosso catálogo.

Copo de BéquerPipeta Graduada Proveta
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A Geometria é uma disciplina que se re-
laciona com as formas do mundo em que 
vivemos. Ela é essencial para que os alunos 
desenvolvam habilidades como a percepção 
de características dos objetos no meio físico, 
sua representação e sua localização no espa-
ço. Por isso, é interessante que o estudo des-
sa disciplina se dê logo nos primeiros anos 
da escola, incentivando o olhar dos estudan-
tes para as formas físicas da realidade e sua 
representação teórica nas aulas de Matemá-
tica. Isso permite que os alunos estabeleçam 
uma relação entre o tridimensional, presente 
no mundo ao seu redor, e sua reprodução 
bidimensional exposta nos livros teóricos, 
que será utilizada para diferentes atividades 

escolares. Assim, é importante que o profes-
sor trabalhe com vários conceitos relacio-
nados às formas, como noções de simetria, 
composição e decomposição, construção e 
desconstrução de formas geométricas de 
diferentes pontos de vista. Para esses tipos 
de atividades, a Homelab possui o produto 
ideal: o Conjunto de Sólidos Geométricos em 
Acrílico com 37 unidades. Composto por co-
nes, esferas, pirâmides, poliedros e sólidos 
de revolução, são todos feitos de acrílico e 
proporcionam uma visualização tridimensio-
nal dos sólidos, tornando mais eficiente e di-
dático o processo de ensino-aprendizagem 
da Geometria Espacial.

O uso dos sólidos 
geométricos para o 

ensino da geometria

Sólidos Geométricos em Acrílico com 37 unidades / Cód: 6759
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1 - Mitose deriva do grego mitos, que sig-
nifica fio, filamento. É como se a divisão celu-
lar fosse uma continuidade, um fio, gerando 
duas células-filhas que possuem o mesmo 
tipo e número de cromossomos que a célu-
la-mãe.

2 - Meiose deriva do grego meioun, que 
significa diminuir, ou seja, as células geradas 
não serão iguais à célula-mãe, mas com a 
metade de cromossomos da célula-mãe.

3 - Mitose e meiose possuem também 
fases diferentes de divisão celular.

4 - A meiose possui ainda subfases que 
geram a redução celular. 

5 - Tudo isso pode ser ensinado através 
dos conjuntos da Homelab confeccionados 
em diferentes cores e etapas de cada tipo de 
divisão da célula animal.

Conjunto de Meiose com 10 peças e 
Conjunto de Mitose com 9 peças

Conjunto de Mitose com 9 peças / Cód: 6145SConjunto de Meiose com 10 peças / Cód: 6107S


