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“Educar é um ato de amor. E, se junto a este 

ato, aliarmos o estudo constante, enxergarmos 

o aluno como ser humano que sente, ama, sofre 

e precisa de ajuda, estarmos atualizados com as 

mudanças que acontecem na área educacional, 

com certeza seremos diretores referenciais 

fazendo a diferença na educação.”

Conselho Editorial
Consultoria Pedagógica

e Marketing Homelab

Gerente de Relacionamento
Celso Rocha

Sugestões e Comentários
consultoriapedagogica@homelab.com.br

Contato
homelab.com.br

41  99261-4839 /
41  3212-7899

Depoimento

2

Paula Cristina Bezerra 

Ferreira

Diretora do Centro 
Educacional ArteCeb de 

Imperatriz - MA

07 - Testando produtos de limpeza

08 - (Des)complica - Conjunto de Pranchas

06 - Raio-X – Kit de Ciências

03 - Parabéns aos químicos

04 - O poder do olhar

05 - Incentivo



3

No dia 18 de junho comemoramos em nosso país o dia do químico. Esta 

data nos faz relembrar todas as conquistas que essa classe obteve com a 

Lei Mater dos Químicos e, principalmente, homenagear o trabalho árduo — 

e muitas vezes anônimo — que esses profissionais desempenham. Graças 

a eles, há um constante desenvolvimento técnico-científico e industrial 

do nosso país, pois esses profissionais adequam a química à solução de 

problemas tecnológicos e impulsionam os centros de pesquisas químicas e 

universitárias do Brasil.

Queremos deixar aqui nosso abraço carinhoso aos professores químicos. 

Sabemos que a química é feita de descobertas e para que grandes 

descobertas ocorram, são necessários grandes cientistas, e grandes 

cientistas nascem do estímulo que seus professores plantam em suas almas.

Celso Rocha 
Gerente de Relacionamento

Gestão

Parabéns aos 
químicos
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O poder do olhar

O olhar é fascinante, 

encantador e tem 

poder atraente pois, 

carregamos no arquivo de 

nossas lembranças, o que 

olhamos com interesse. 

Um olhar atento pode 

reverter ou ampliar nosso 

conhecimento muito mais 

do que qualquer outra 

forma de linguagem.

Acreditamos que a 

utilização do microscópio 

desde os primeiros anos 

do ensino fundamental até a universidade nos dão condições de conhecer e 

entender muito mais a natureza e o ambiente biológico.

Já pensou seus professores de ciências 

trabalharem com o Microscópio Monocular 

nas mais simples experiências em sala de 

aula ou mesmo na horta ou jardim de sua 

escola? 

O microscópio monocular auxilia no 

estudo das células e tecidos. Pode-se 

assistir as moléculas se movendo no 

interior de células vivas e muito mais.  É 

ideal para manuseio dos alunos, pois 

incentiva a curiosidade científica.

Faça a experiência. Seus alunos 

agradecerão.

“O que vemos só vale – só vive – em nossos olhos pelo 

que nos olha.” Georges Didi-Huberman

Microscópio Monocular 640X / 19470
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Incentivo
O PISA – Programa Internacional 

de Avaliação de Alunos, nos diz que 

o incentivo é uma das formas mais 

eficazes de estimular estudantes a 

obter bons resultados no ensino. 

Sugere a utilização de metodologias 

que envolvam o estudante no 

processo, tornando-o participante, 

pois segundo o programa, não há 

educação se o estudante permanece 

apenas como observador.

A Homelab acredita nas 

afirmações do PISA e possui 

materiais que estimulam os 

estudantes estarem inseridos no 

processo de aprendizagem em sala 

de aula e/ou nos laboratórios.

Um destes materiais é o Conjunto 

de Física Básico, que pode ser 

utilizado em vários ambientes, 

sendo muito fácil de montar, 

resistente, e:

1. Faz com que os estudantes se 

interessem mais pelo mundo da 

física por ser inovador, estimulante 

e criativo.

2. Traz solução para o ensino 

da física – da teoria à prática e 

vice-versa – envolvendo uma 

abordagem muito mais próxima da 

realidade dos estudantes.

3. Acompanha Roteiro de 

Experimentos.

4. Alimentação: 110 V ou 220V.

Fonte sobre o PISA: https://goo.gl/BWbJkJ

Conjunto de Física Básico / 18986
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RAIO-X

KIT DE CIÊNCIA
cód: 18995

Composição do kit de 
Ciências:
• 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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Procedimento: Raspe um 
pouco das bactérias que estão nas 
placas já contaminadas e dilua em 
algumas gotas de água (use um 
tubo de ensaio). Espalhe a mistura 
de água com bactérias na placa de 
petri com meio de cultura. Com a 
pinça, molhe o filtro de papel no 
desinfetante (se usar as bactérias 
criadas com a sujeira do chão, 
do dedo ou da nota de papel) ou 
no antisséptico bucal (se usar as 
originadas da placa bacteriana 
dentária). Coloque o filtro no meio 
da placa contaminada por bactérias 
e guarde-a na estufa. Aguarde 
alguns dias. Quanto melhor o 

produto, maior será a auréola 
transparente que aparecerá em 
volta do papel; se for ruim, nada 
acontecerá. 

Auréola transparente: quanto mais 
eficiente o produto, maior ela será 
pega-pega contra os germes. 

Explicação: Para serem 
eficientes, os produtos devem 
impedir o crescimento dos 
microrganismos. Os bons 
desinfetantes usam compostos 
com cloro ou outros produtos 
químicos tóxicos para alguns 
micróbios. 

Estufas para esterilização e secagem / 18783

Testando produtos 
de limpeza[ ]

Objetivo: Provar a eficácia de 
desinfetantes e outros produ-
tos que prometem acabar com 
os microrganismos. 

Material: 
• Bactérias criadas na experiên-
cia “Cultivando Bactérias”;
• 1 Placa de petri limpa, com 
meio de cultura;
• 1 Pedaço de filtro de papel;
• 1 Pinça;
• 1 Tubo de ensaio; 
• 1 Copo de desinfetante;
• água sanitária ou anti-séptico 
bucal;
• Água;
• 1 Estufa.
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O Conjunto de 

Pranchas para Iniciação 

ao Estudo Anatômico 

oferece alternativas 

para os estudos dos 

principais sistemas do 

corpo humano.

Modelos de sistemas: 
circulatório; nervoso; endócrino ; 

esquelético; digestório /
cód: 21721

Sistema 
digestório e 
respiratório

Sistema
endócrino

Sistema
esquelético

Sistema
vascular

Sistema
nervoso


