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“ “A Homelab nos ofereceu uma experiência única de com-

pra, um atendimento fantástico e sempre estiveram disponíveis 

para ajudar, oferecendo soluções e formas de contribuir para que 

pudéssemos compor da melhor maneira possível nossos laborató-

rios. Estão sempre atentos às nossas necessidades e têm um pós-

-venda muito eficaz. Com freqüência, se fazem lembrar por meio 

do acompanhamento das nossas atividades e necessidades.
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Microscópio Trinocular 1600X 
Iluminação de LED
Cód. 20338

Kit Câmera para TV Bivolt
Cód. 19471

MICROSCOPIA
Microscópio Trinocular é um microscópio óptico que tem 

três tubos de observação - uma para cada olho mais tubo 
para conectar uma câmera. Ele dá a possibilidade de gravar 
e compartilhar imagens de microscópio com uma câmera di-
gital, com aumento de 40x a 1600x, permitindo observações 
de organismos microscópicos.

Transmite a imagem que está sendo 
focalizada no microscópio, para TV ou 
DataShow por meio de conexão RCA, 
permitindo que todos os alunos vejam a 
mesma imagem simultaneamente.
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FÍSICA
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Realiza experimentos quantitativos, pos-
sibilitando ao aluno aquisição de dados e 
realização de cálculos: estudo de experi-
mentos relativos à dinâmica do corpo rígido 
(cinemática); estudo de ondas estacionárias; 
estudo da propagação de calor e estudo da 
óptica.

Conjunto de Física Básico II
Cód. 20082
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Conjunto para Múltiplas Ciências
Cód. 21308

CIÊNCIAS

O Conjunto para Múltiplas Ciências abor-
da área dos conhecimentos de física (mecâni-
ca, termo física, óptica e eletricidade), química 
(geral, físico-química, orgânica e inorgânica), 
biologia (células, organismos, PH, Chave Dico-
tômica (taxonomia), populações, fototropismo 
e outros) e matemática (funções).
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Conjunto Básico para Laboratório
Cód. 6288

QUÍMICA

O Conjunto Básico para Laboratório 
é destinado ao estudo da química nos 
mais variados níveis de ensino, com-
posto por alguns reagentes, vidrarias 
temperadas e ferragens que permitem 
ao professor aplicar aulas demonstrati-
vas e práticas, no laboratório ou mes-
mo em sala de aula quando necessário. 
Além disso, viabiliza a vivência de fenô-
menos químicos permitindo ao aluno 
maior fixação do conteúdo.
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Esqueleto Tamanho Natural Desarticulado 
com Origem e Inserção Moscular
Cód. 22898

Crânio em 2 Partes com Origem e Inserção
Cód. 22900

ANATOMIA

Modelo altamente didático, apresenta es-
queleto humano adulto desarticulado, com pin-
tura na estrutura do lado esquerdo, represen-
tando as origens musculares em vermelho e as 
inserções dos músculos em azul. Com calota 
craniana removível, é possível ver com riqueza 
de detalhes a parte interna e a base do crânio. 

Modelo exibe com riqueza de detalhes, estrutura anatômica 
do crânio em tamanho natural, desmontável em duas partes. 
Calota craniana removível, abertura mandibular e regiões de 
origem e inserções musculares coloridas e numeradas.

Esqueleto articulado de felino 
adulto em tamanho natural e com 
ossos reais. Apresenta dimensões 
e detalhes naturais ideais para o 
estudo da estrutura óssea de um 
felino composto por aproximada-
mente 252 ossos, montado sobre 
base com rodas.

Esqueleto articulado de galinha adulta em 
tamanho natural e com ossos reais. Apresen-
ta dimensões e detalhes naturais ideais para o 
estudo da estrutura óssea de uma galinha ave 
composto por aproximadamente 150 ossos, 
montado sobre base com rodas.

Esqueleto Articulado de Gato
Cód. 22918

Esqueleto Articulado de Galinha
Cód. 22924
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Conjunto Prático de Matemática
Cód. 21307

Kit Desenho Geométrico 
em Madeira 5 peças
Cód. 1318

MATEMÁTICA
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O Conjunto Prático de Matemática é compos-
to por 8 kits matemáticos e aborda os conteúdos 
mais significativos apresentados no ENEM e em 
vestibulares, permitindo a aquisição de dados e 
realização de cálculos transformando a teoria em 
prática.  Além disso, viabiliza trabalhos de forma 
individual e/ou em grupo promovendo debates e 
troca de experiências. Já o Kit de Desenho Geo-
métrico em Madeira é composto por: compasso, 
regra, transferidor, um esquadro de 30º, 60º e 
90º e outro esquadro de 45º e 90º.


