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Editorial
O Poder do Conhecimento hoje se demonstra com
tecnologia, ciência e educação, e define o modus
vivendi dos países. O escritor Willian Gibson afirma
que “o futuro já está aqui; só que não igualmente
distribuído”. Para conhecê-lo precisamos pesquisar,
investir em projetos de nossos espaços de
aprendizagem, e acreditar na capacidade criadora
dos alunos.
A Pocket foi modificada em seu conteúdo, e estará
ao seu lado para que você e sua instituição tenham
cada vez mais Conhecimento e Poder.
Excelente início de ano!
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A importância da vidraria
para o aprendizado de
química.
A química está em tudo. No corpo,
na alimentação e nas roupas podemos
encontrar
diferentes
elementos
que
passam
por
constantes
transformações nos auxiliando todos
os dias. Mas, apesar de tão presente
em nossas vidas, a Química enquanto
componente curricular, é uma das
disciplinas que os alunos apresentam
maior dificuldade durante o ensino
fundamental e médio.
As vidrarias de laboratórios são
fundamentais para motivar e auxiliar
os estudos da Química, pois é uma
ciência puramente experimental.
Nesta ciência estudamos as diversas
transformações de substâncias e,
para ajudar nessa missão, a Homelab
tem vários tipos de vidrarias que
facilitarão os estudos e as análises
em ambiente laboratorial.
Conheça um pouco do que a
Homelab tem para auxiliar seus
professores e alunos.
Fonte: http://blog.homelab.com.br/
importancia-laboratorio-ensino-dequimica/

Conjunto de Vidraria 156 Peças
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Inovar é

POSSÍVEL
e

NECESSÁRIO!
Cada vez mais as Instituições de Ensino
têm a necessidade de transformar o estudo
da Física em algo mais estimulante e criativo.
Uma solução é o Ensino Experimental – da
teoria à prática e vice-versa – que envolve
uma abordagem muito mais próxima da
realidade de nossos alunos.
Como fazer isso?
Valorizando competências e conhecimento
da informação.
Na aula de Física, por exemplo, o professor

4

pode pedir aos alunos que construam em
grupo uma corrida com dois móveis em
movimento retilíneo uniforme, com sentidos
opostos sobre a mesma trajetória, com
cenário, podendo inclusive abrir apostas
de quem chegará primeiro, utilizando após
a corrida os conceitos para o aprendizado
do MRU. Além da questão cognitiva –
aprendizado dos conceitos da física no
dia a dia eles também desenvolverão as
competências intrapessoais e interpessoais.

Conjunto de Física Básico 110V ou 220V

Conjunto de Física Básico 110V ou 220V

Conjunto de Física Básico 110V ou 220V

Conjunto de Física Básico 110V ou 220V

?

Como comprar um bom
microscópio binocular?
Para progredir cada vez mais na
investigação da natureza, o homem
construiu instrumentos capazes de
estender os limites impostos por seus
órgãos sensoriais. Assim como o telescópio
abriu as portas do universo, o microscópio
permitiu ver estruturas de dimensões
ínfimas, como a célula, base da vida, e até
átomos.
O microscópio binocular é muito
usado em laboratórios de escolas, de
análises clínicas, de controle de qualidade,
indústrias, de universidades e também de

Estereoscópio binocular 160X / 20339

patologia. A sua unidade binocular permite
visualização de maneira tridimensional.
Normalmente o microscópio binocular
serve para enxergar objetos translúcidos,
que a luz ultrapasse, pois, a iluminação é
de baixo para cima, como por exemplo o
corte de pelo ou o esfregaço de sangue.
Conheça o Microscópio Binocular
Homelab que tem aumento de 10x à 1600x.

Microscópio monocular 640X 110V - 220V/
6131

Fonte: https://www.coladaweb.com/
fisica/optica/microscopio
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A Nova Geração
que estamos
educando.
Mal conseguimos nos adaptar a Geração Y ou millennials (nascidos entre 1980 a 1995) e já
estamos em nossos colégios com a Geração Z (nascidos entre 1995 a 2010). Os Millennials nos
ensinaram muito: a estar sempre conectados, a questionar tudo e todos, a priorizar a experiência
em detrimento da posse e principalmente a lutar pela sustentabilidade.
Mas a próxima década amigos, é dos Zs, que são cerca de 26% da população mundial. Já
nasceram com muito poder de influência sobre a sociedade e a família. São mais realistas e
pragmáticos dos que os millennials, mais tolerantes e abertos ao diálogo e levam a vida com
mais leveza e humor, e não acreditam que seja sua obrigação mudar o mundo, nos diz Tracy
Francis, sócia da empresa McKinsey.
Sabemos que cada geração tem suas peculiaridades, e é normal que uma quebre o padrão
básico da imediatamente anterior e nós que trabalhamos na formação das gerações, temos que
estar conscientes que só o conhecimento nos dará o poder de ajuda-los a ser melhores e mais
felizes.
Celso Rocha - Gerente de Relacionamento

Baby boombers

Geração X

geração Y ou millennials

Geração z

(de 1940 a 1959)

(de 1960 a 1979)

(de 1980 a 1994)

(de 1995 a 2010)

Contexto

Contexto

Contexto

Contexto

Pós-guerra.
No Brasil,
ditadura e repressão

Transição Política,
hegemonia do capitalismo
e meritocracia

Globalizaçã, Estabilidade
econômica e surgimento da
internet

Mobilidade e múltiplas
realidades, redes sociais,
nativos digitais

Comportamento

Comportamento

Comportamento

Comportamento

Idealista, Revolucionários
e coletivos

Materialistas, competitivos,
e individualistas

Abstratos, questionadores
e globais

Identidade fluida, realistas e
ativistas ponderados

Consumo

Consumo

Consumo

Consumo

Ideológico, vinil,
cinema e música

Consumo de status, marcas,
carros e artigos de luxo

Preferem experiências,
festivais e viagens

Consumo da verdade,
singularidade, acesso e ética

Fonte: Revista Exame – Edição 1151 – página 39
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(Des)
complica
Os materiais de ciências não
precisam necessariamente estar
dispostos em um laboratório ou
sala especial, podem ser levados
para a sala de aula, facilitando
o trabalho do professor e
dinamizando o estudo.

Kit de ciências
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(41) 3212 -7899

homelab.com.br
homelab@homelab.com
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