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EDITORIAL

“

O Poder do Conhecimento hoje se demonstra com

tecnologia, ciência e educação, e define o modus vivendi dos
países. O escritor Willian Gibson afirma que “o futuro já está aqui;
só que não igualmente distribuído”. Para conhecê-lo precisamos
pesquisar, investir em projetos de nossos espaços de aprendizagem
e acreditar na capacidade criativa dos alunos.
Homelab

oferece

“

A

materiais

que

auxiliarão

na

efetividade dos resultados da sua Instituição de Ensino em busca
de conhecimento e qualidade. Conte conosco em mais esse ano
que se inicia.
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Microscópio Binocular 1600X Iluminação de LED
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Conj. Física Básico / Kit de Ciência
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Conj. de Vidraria / Anatomias
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MICROSCOPIA
Fotos meramente ilustrativas.

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

As cores podem variar de acordo com o fabricante, sem aviso prévio.

Microscópio Binocular
1600X Iluminação de Led
Cód. 19469
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FÍSICA

Conjunto de Física Básico

Fotos meramente ilustrativas.

Cód. 18986

As cores podem variar de acordo com o fabricante, sem aviso prévio.

Através do Conjunto de Física Básico, são realizados
experimentos quantitativos, possibilitando ao aluno aquisição
de dados e realização de cálculos. Ensine física – da teoria
à prática e vice-versa – em uma abordagem muito mais
próxima da realidade de nossos alunos com o Conjunto de
Física Básico da Homelab.
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O Kit de Ciência atende do 1º ao 9º ano do
ensino fundamental, estimulando o interesse
investigativo do aluno, tanto para o mundo das
ciências quanto para o seu dia a dia. O material
pode ser utilizado em laboratórios de ciências
como também em atividades na sala de aula.

Kit de Ciência
Cód. 18995

CIÊNCIAS
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O Conjunto de Vidraria é destinado ao estudo
da química, para realização de experimentos
nos mais variados níveis de ensino. É composto
por vidrarias temperadas que permitem que
até 40 alunos, divididos em grupos, realizem
as atividades práticas para coletas de dados e
comprovação de teorias.

Conjunto de Vidraria
Cód. 6291

QUÍMICA
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ANATOMIA
Os modelos de anatomias apresentam com riqueza de
detalhes estruturas anatômicas da cabeça, tórax e abdômen,
com órgão internos removíveis, evidenciando músculos e
glândula parótida.

Anatomia do Cachorro
Cód. 22901
Anatomia do Gato
Cód. 22902

Anatomia do Galinha
Cód. 22903
Anatomia do Coelho
Cód. 22904

Fotos meramente ilustrativas.
As cores podem variar de acordo com o fabricante, sem aviso prévio.
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O Planetário Iluminado é destinado
a uma nova abordagem do ensino da
Ciências, tornando o aluno agente de sua
aprendizagem, através da utilização do
fenômeno ou fato científico.
Fotos meramente ilustrativas.

Planetário Iluminado
Cód. 6282

As cores podem variar de acordo com o fabricante, sem aviso prévio.

GEOGRAFIA
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