
pocket

Ano IV – Edição 39 – Abril / 2019

KIT DE
CIÊN-
CIA

K I T  D E
C I Ê N C I A

PÁG . 05



“

“

Conhecemos a Homelab em 2016, quando estáva-

mos à procura de uma empresa para aquisição de materiais 

na renovação do laboratório de nossa escola. Iniciamos o pri-

meiro contato via e-mail e fomos prontamente atendidos pela 

equipe de vendas. Equipe essa muito cordial e bem prepara-

da, que nos auxiliou tanto nas escolhas adequadas às neces-

sidades como com informações importantes sobre os seus 

produtos. Ficamos muito satisfeitos com a rapidez na entre-

ga, a qualidade dos materiais e com o pós-venda. Parabéns, 

Homelab, pela sua equipe e por ter proporcionado à nossa 

escola a oportunidade de oferecer aos alunos e professores o 

diferencial de um aprendizado mais significativo por meio de 

experiências concretas e reais.

Conselho Editorial
Marketing Homelab

Sugestões e Comentários
homelab@homelab.com.br

Contato
homelab.com.br

41  99261-4839 /
41  3212-7899

A Homelab Pocket é uma 
publicação mensal da Homelab.
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BETT EDUCAR
A Homelab – A Casa do Laboratório atua no mercado 

brasileiro desde 2005 e desde então confirma presença 
no maior evento de educação e tecnologia da América 
Latina, a Bett Educar. A empresa nasceu da necessida-
de de oferecer aos parceiros uma vasta linha de equi-
pamentos de laboratório para a área de educação. O 
objetivo da Homelab é encontrar soluções para atender 
aos mais variados projetos de cada instituição, sempre 
buscando superar as expectativas dos clientes. Venha e 
descubra uma parceria para educar mais e melhor.

MAIS SOBRE O EVENTO

Visite o estande da Homelab no período de 14 a 17 de maio 
de 2019, das 9h às 19h, no Transamerica Expo Center 

(Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro/SP).

Equipe Homelab.

+
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Microscópio Binocular 1600X 
Iluminação de LED
Cód. 19469

Lâminas Preparadas Ensino 
Médio 60 peças
Cód. 6618

Kit Câmera para TV Bivolt
Cód. 19471

MICROSCOPIA

O Microscópio Binocular possibilita visualização de imagens de maneira tri-
dimensional, com aumento de 10 a 1600 vezes e observação de organismos 
microscópicos. Além disso, permite que o aluno vivencie conceitos científicos 
que ele estuda na teoria, fixando ainda mais o conhecimento. As Lâminas Pre-
paradas Ensino Médio 60 Peças permitem que o professor tenha uma variedade 
grande de temas a serem trabalhados e viabiliza a observação de amostras que 
seriam mais difíceis de montar na escola. E, através do Kit Câmera, que atua por 
meio de conexão RCA, é possível transmitir para TV ou DataShow a imagem 
focalizada no microscópio, permitindo que todos os alunos tenham acesso à 
mesma visão simultaneamente.

4 | HOMELAB POCKET



Kit de Ciência
Cód. 18995

CIÊNCIAS

O Kit de Ciência atende do 1º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental e pode ser utilizado no la-
boratório de ciências, bem como em atividades 
em sala de aula. Ele estimula o interesse inves-
tigativo do aluno, tanto para o mundo das ciên-
cias quanto para o seu dia a dia.
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FÍSICA

O Conjunto de Física Básico realiza experi-
mentos quantitativos, o que possibilita ao alu-
no aquisição de dados e realização de cálculos. 
Ele é composto por cinco conjuntos e diversos 
acessórios de materiais para o estudo da mecâ-
nica, ótica, termologia, acústica e ondas.

Conjunto de Física Básico
Cód. 18986
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Sólidos Geométricos em 
Acrílico com 37 unidades

Cód. 6759

MATEMÁTICA

O Conjunto de Sólidos Geométricos da Ho-
melab é composto por 37 sólidos, entre cones, 
esferas, pirâmides, poliedros e sólidos de revo-
lução. Ideal para o Ensino Médio, esse material 
proporciona uma visualização tridimensional 
dos sólidos, o que torna mais eficiente o pro-
cesso de ensino-aprendizagem no estudo da 
geometria espacial.
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REMETENTE: Rua General Potiguara, 1428 | Cond. Conesul | Lote 10 | Novo Mundo | Curitiba - PR | Brasil | 81050 -500

homelab.com.br
/homelabcasadolaboratorio@homelaboficial

(41) 99261-4839

homelab@homelab.com.br

(41) 3212-7899

GEOGRAFIA
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O Globo 3 em 1 é físico quando apagado, po-
lítico e histórico quando aceso. Traz informações 
sobre a Terra, retratando as grandes navegações 
dos séculos XV e XVI, com imagens e breve his-
tórico dos principais descobridores.

O Globo Celeste tem 21 centímetros de di-
âmetro e apresenta as principais estrelas com 
brilho de 1ª a 5ª magnitude e suas constelações, 
delimitadas no hemisfério norte por estrelas bo-
reais e no hemisfério sul, pelas austrais.

O Globo Ambiental possui, como diferencial, 
os biomas do mundo, com nomes e imagens de 
mais de 150 animais da fauna típica de cada re-
gião, além de localização da flora de várias regi-
ões do planeta.

O Planetário Iluminado é destinado a uma 
nova abordagem do ensino das ciências, tornan-
do o aluno agente de sua aprendizagem através 
da utilização do fenômeno ou fato científico.

Globo Iluminado 3 em 1: Físico, 
Político e Histórico
Cód. 11252

Globo  Celeste 21 cm
Cód. 20044

Globo  Ambiental 30 cm
Cód. 21087

Planetário Iluminado Bivolt
Cód. 6282


