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Um mundo de descobertas



Conjunto Prático de 
Matemática Homelab





Características técnicas

• Nível de ensino.

• Ensino fundamental, ensino médio, curso técnico e ensino superior.

• Áreas de conhecimento.

• Matemática (Funções, álgebra, geometria e trigonometria).

• Sugestões de experimentos para Matemática: Funções, trigonometria, equações
algébricas, geometria plana, geometria espacial, geometria métrica e metrologia.



Características técnicas

Matéria Experimentos Temas Abordados

Matemática 51 81



Características técnicas

Característica Beneficio Vantagem

Desenvolvido por uma equipe 
especializada de professores de 

matemática

Aborda temas recorrentes em provas 
como ENEM e Vestibulares

Ajuda a preparar os alunos para que 
tenham sucesso sempre que se 

depararem com cálculos seja em 
matemática, física ou química.

Composto por 7 Kits matemáticos
Apresenta orientações necessárias 

para realizações de diversas 
atividades

Economiza tempo do professor e da 
direção pois já possui um check list

de atividades para utilizar os 
equipamentos de forma eficaz.

Possui equipamentos compactos Fácil de manusear e armazenar Pode ser utilizado em sala de aula, 
no laboratório ou ambiente externo 
(exceto equipamentos que precisam

de fonte elétrica)

Matemática em sua aplicabilidade 
prática

Transforma problemas matemáticos 
em situações reais

Colabora para maior entendimento e 
fixação do conteúdo por parte do 

aluno

Roteiro de Experimentos Ilustrado Facilita a utilização do material por 
parte do professor dando a ele um 
“roteiro” e embasamento teórico 

sobre os temas

Incentiva para que o investimento
financeiro realizado pela instituição 

não fique parado



Lançamentos no mercado nacional que já 
compõe nosso conjunto

Função - Estudar: geometria espacial: sólidos de revolução (sólidos gerados pelo 
movimento de rotação de uma superfície qualquer em torno de um eixo, o retângulo em 
revolução como um cilindro em 3D, o triângulo em revolução como um cone, o semi circulo 
em revolução como uma esfera, o cone de revolução interceptado por um plano, as 
secções cônicas, a hipotenusa do triângulo em revolução como uma 
superfície cônica, etc);

1) Conjunto para sólidos de revolução, superfícies de revolução e secções.



Lançamentos no mercado nacional que já 
compõe nosso conjunto

2) Conjunto para proporção inversa e equação do primeiro grau.

Função: Destinado ao estudo de proporção inversa e equação de 1º grau.

Áreas de ação: Matemática.

Níveis de ensino: ensino fundamental séries finais, ensino médio, escola técnica, 
graduação em matemática.



Lançamentos no mercado nacional que já 
compõe nosso conjunto

3) Quadro para produtos notáveis.

Função: Destinado ao estudo do produto notável quadrado da soma de dois termos, regra 
do produto notável quadrado da soma de dois termos, produto notável quadrado da 
diferença de dois termos, regra do produto notável quadrado da diferença de dois termos e 
teorema de Pitágoras (A-B²).

Áreas de ação: Matemática.

Níveis de ensino: ensino médio, escola técnica, graduação em matemática.

Exemplos de montagens:



Exemplos de Experimentos

Exemplo de Experimento Temas abordados no experimento

As propriedades angulares dos 
triângulos

A classificação dos triângulos quanto aos 
seus lados/triângulo escaleno/triangulo 
equilátero / triângulo isósceles / 

A propriedade

Da soma das medidas dos ângulos internos
do triângulo / da soma dos ângulos do 
triângulo retângulo / da soma dos ângulos 
externos do triângulo / da igualdade de cada 
ângulo externo com a soma dos internos 
adjacentes

A superfície interceptada por um 
plano, secções cônicas, curvas

A circunferência/a Elípse/a parábola/a 
hipérbole/a visualização da hipotenusa do 
triângulo em revolução como a superfície 
cônica em 3D




