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MICROSCÓPIO MONOCULAR 
Cód. 19470

O Microscópio Monocular da Homelab possui 
estrutura em metal e óptica em vidro cristalino. 
Possibilita a observação em aumentos de 20x até 
640x, com o uso de acessórios que acompanham 
o equipamento, e iluminação de 15 W, além de per-
mitir observações de organismos microscópicos.

MICROSCÓPIO BINOCULAR 
1600X ILUMINAÇÃO DE LED 
Cód. 19469

O Microscópio Binocular possibilita visualiza-
ção de maneira tridimensional, com aumento de 
10X a 1600X. Além disso, permite que o aluno 
vivencie conceitos científicos que ele estuda na 
teoria, fixando ainda mais o conhecimento.

LÂMINAS PREPARADAS 
ENSINO FUNDAMENTAL 
30 PEÇAS 
Cód. 19835

Permite que o professor tenha uma varie-
dade grande de temas a serem trabalhados 
e viabiliza observação de amostras que se-
riam mais difíceis de montar na escola como, 
por exemplo, o Músculo skletal e c seg.

MICROSCOPIA
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CONJUNTO LABORATÓRIO STEAM KIDS 
Cód. 23262

Linha de brinquedos STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Ar-
tes e Matemática). Cada kit propõe experiências diferentes de enge-
nharia, química, biologia. A criança aprende brincando. Indicado para 
crianças a partir dos 8 anos.

Esses itens têm papel importante no desenvolvimento cognitivo do 
indivíduo, estimulam a habilidade de resolver problemas, a criativi-
dade e a interação social, além de despertar interesse nas disciplinas 
escolares.

A categoria de brinquedos STEAM é considerada o novo educativo, 
mais evoluído, com mais elementos tecnológicos e divertidos.

LANÇAMENTO 

Steam Bateria Sustentável

Steam Gerador de Energia

Steam Química Lab

Steam Sistema Solar Steam Engrenagens Criativas

Steam Kit Purificação da Água

Steam Robô Solar 3x1 Steam Robô Solar Inseto

Steam Labirinto de Plantas

Steam Estação Meteorológica Steam Foguete Sustentável
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LABORATÓRIO
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RAIO-X

CONJUNTO PARA MÚLTIPLAS CIÊNCIAS
cód: 21308

• Destinado ao estudo das Ciências, 
Química, Física, Biologia, Matemática, e 
alguns aspectos da Geografia.

• Recomendado para os anos finais do 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

• Utilizado no desenvolvimento de ati-
vidades em sala de aula ou em práticas 
experimentais no laboratório.

• Oportunizado aos alunos trabalhar em 
grupos de interesse, promovendo a dis-
cussão e o debate.

• Possibilitando o envolvimento de alu-
nos de várias classes em um só projeto 
de estudo.

• É extremamente prático e de fácil ma-
nuseio, sendo muito econômico para a 
escola.

•  Acompanha Roteiro de Experimentos.

Uma das propostas 
apresentadas pelos Pa-
râmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) contri-
buindo para o aprendiza-
do do aluno é a utilização 
da interdisciplinaridade. 
Meio de possibilitar um 
saber crítico-reflexivo 
– indispensável dentro 

do processo de ensino-
-aprendizagem.

Trabalhando a intera-
tividade dos conteúdos 
escolares, incentiva -se a 
superação da divisão das 
disciplinas, proporcionan-
do um diálogo entre elas.

O Conjunto para Múlti-

plas Ciências propõe uma 
mudança de atitude em 
busca do conhecimento 
de forma globalizada.

A Homelab acredita que 
com este material, possi-
bilitará aos alunos, uma 
aprendizagem eficaz, na 
compreensão da realida-
de em sua complexidade.
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EQUIPAMENTOS

Boas práticas de laboratório exigem a 
segurança de professores e alunos ao lida-
rem com componentes químicos durante 
um processo de experimentação, quando 
podem ocorrer inalações de substâncias tó-
xicas. Por isso é importante o uso de EPI ś 
— Equipamentos de Proteção Individual — 
como luvas, óculos de proteção, lava-olhos, 
aventais e principalmente equipamentos de 
laboratório como o Banho Maria Simples Re-
dondo, a Chapa Aquecedora e a Centrífuga 
Ângulo Fixo para 12 tubos de 15ml que auxi-
liarão na rotina laboratorial. 

Banho Maria Simples Redondo
Cód. 13264

Chapa Aquecedora
Cód. 18936

Centrífuga Ângulo Fixo para 
12 Tubos de 15ML
Cód. 15943
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MATEMÁTICA
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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 físi-
co, sua representação e sua localização no 
espaço. Por isso é interessante que o estu-
do dessa disciplina se dê logo nos primeiros 
anos da escola, incentivando o olhar dos es-
tudantes para as formas físicas da realida-
de e sua representação teórica nas aulas de 
matemática.

Isso permite que os alunos estabeleçam 
uma relação entre o tridimensional, presen-
te no mundo ao seu redor, e sua reprodução 
bidimensional, presente 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, os Sólidos Geométri-
cos em Acrílico com 20 unidades, composto 
por cubos, prismas, esferas, cones, pirâmi-
des, cilindros, entre outros materiais que au-
xiliarão nas aulas de Geometria. 

Sólidos Geométricos em 
Acrílico com 20 Unidades

Cód. 6760
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FÍSICA
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Despertar o interesse dos alunos pela física 
exige que seu ensino seja abordado de for-
ma diferente. Percebe-se que muitas vezes o 
ensino da física acaba resvalando para uma 
extensão da matemática, com a aplicação de 
conceitos algébricos que permanecem desco-
nectados da realidade do aluno. E a solução 
para esse problema é um maior número de 
aulas experimentais em laboratórios.

A Homelab possui Conjuntos de Física Bá-
sicos específicos para o Ensino Fundamental 
II, Ensino Médio e Ensino Superior, que torna 
possível a realização de experimentos quan-
titativos que possibilitam ao aluno a aquisi-
ção de dados e realização de cálculos. Com 
o Conjunto de Física Básico, destinado para 
o Ensino Médio e o Superior, o aluno adquire 
noções de cinemática, decomposição de for-
ça peso e estudo sobre força de atrito, estudo 
de ondas estacionárias, da propagação de ca-
lor, da óptica e da queda de corpos.

Conjunto de Física Básico
Cód. 18986


