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O Microscópio Trinocular 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 compar-
tilhar imagens de microscópio com uma câmera 
digital, com aumento de 40x a 1600x, permitin-
do observações de organismos microscópicos. 
E através do Kit Câmera, que atua por meio de 
conexão RCA, é possível transmitir para TV ou 
DataShow a imagem focalizada no microscó-
pio, permitindo que todos os alunos tenham 
acesso à mesma visão simultaneamente.

MICROSCOPIA
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Microscópio Trinocular 1600X 
Iluminação de LED
Cód. 20338

Kit Câmera para TV Bivolt
Cód. 19471
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BIOLOGIA

A Homelab possui modelos estruturais de cé-
lulas animal e vegetal com suas organelas mais 
importantes diferenciadas por cores e relevo, 
garantindo a melhor compreensão do aluno. 
Desse modo, posicionar os dois modelos de 
células e compará-los simultaneamente, espe-
cificando suas organelas coincidentes ou não, é 
um método eficaz de ensinar mais sobre essas 
estruturas essenciais para a vida.

Uma forma pedagógica de ensinar as dife-
renças e similaridades entre mitose e meiose é 
através dos conjuntos da Homelab confeccio-
nados em diferentes cores e etapas de cada 
tipo de divisão da célula animal. Inove na hora 
de ensinar os conteúdos básicos de biologia 
para seus alunos em sala de aula.

Célula Animal
Cód. 6024S

Conjunto de Meiose 10 peças
Cód. 6107S

Conjunto de Mitose 9 peças
Cód. 6145S

Célula Vegetal
Cód. 6026S
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RAIO X

KIT DE CIÊNCIA
cód: 18995

Composição do Kit de 
Ciência:

• 19 Equipamentos;
• 03 Instrumentos;
• 01 Reagente;
• 08 Vidrarias;
• 115 Acessórios;
• 06 Materiais 
complementares;
• 01 Berçário de mudas 
com bolsa;
• 01 Roteiro de 
experimentos.

Roteiro de Experimentos é indicado para:

• O fundamental I – 1º ao 5º ano – com 56 
experimentos.
• O fundamental II – 6º ao 9º ano – com 148 
experimentos.

Grande diferencial:

Os materiais do Kit de Ciência 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.

Auxilia nos estudos dos 
conteúdos de:

• Leis fundamentais da física;
• Iniciação a ótica;
• Iniciação a botânica;
• Conceitos e reações básicas de 
química;
• Conceitos básicos de 
astronomia;
• Desenvolvimento do:  

1. Processo de obtenção de 
medidas;
2. Interesse investigativo;
3. Trabalho em equipe e 
liderança.

Berçário de Mudas com 
bolsa, contém:

• Câmaras identificadas;
• Escala milimetrada de 0 
a 190mm, divisão de 5 mm 
em duas faces;
• Escala em polegadas de 
0 a 7,5 polegadas, divisão 
de 0,1 em duas faces;
• Sapatas antiderrapantes;
• Bolsa suporte com alças.
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MATEMÁTICA

Material composto por 8 kits matemáticos que aborda os 
conteúdos mais significativos apresentados no ENEM e em 
vestibulares. Permite aquisição de dados e realização de cál-
culos, transformando a teoria em prática, e também viabiliza 
trabalhos de forma individual e/ou em grupo, promovendo 
debates e troca de experiências.

Conjunto Prático de Matemática
Cód. 21307
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EQUIPAMENTOS

Boas práticas de laboratório exigem a se-
gurança de professores e alunos ao lidarem 
com componentes químicos durante um 
processo de experimentação, quando pode 
ocorrer inalação de substâncias tóxicas. Por 
isso é importante o uso de EPI’s – Equipa-
mentos de Proteção Individual – como luvas, 
óculos de proteção, lava-olhos, aventais e 
principalmente equipamentos de laborató-
rio como o Capela de Exaustão de Gases 
Tamanho Médio, a Balança de Precisão e a 
Manta Aquecedora com Agitação 2L que au-
xiliarão na rotina laboratorial.

Capela de Exaustão de Gases Tamanho Médio
Cód. 23256

Balança de Precisão
Cód. 16943

Manta Aquecedora com Agitação 2L
Cód. 19046
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GEOGRAFIA
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O Planetário Iluminado Homelab é destinado 
para uma forma diferente de aprendizagem, em 
que o aluno é agente na aquisição de conheci-
mento, através da observação direta do fenôme-
no ou fato científico. Muito além de ilustrações 
presentes em livros ou de explicações teóricas, 
o planetário Homelab demonstra na prática os 
fenômenos acontecendo em tempo real no mo-
delo, fazendo com que conteúdos como aspec-
tos do dia e da noite, movimentos da Lua e da 
Terra e disposição dos planetas no Sistema Solar 
possam ser observados pelos alunos que, com 
as explicações do professor, podem perceber na 
prática a teoria explicada.

Com uma maneira diferente de aprender, o es-
tudo através de mapas e globo terrestre faz com 
que o aluno viaje pela história de maneira didá-
tica, conhecendo novas culturas e civilizações, 
visualizando a natureza e aprendendo novas 
coisas.  Aulas expositivas despertam o espírito 
exploratório, a curiosidade e a vontade de saber 
mais.  Assim, as crianças conseguem aprender 
sobre a relação entre os espaços geográficos e a 
intervenção do Homem na natureza.

Planetário Iluminado Bivolt
Cód. 6282

Globo Terrestre Político
Cód. 11249


