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Um mundo de descobertas



Conjunto para 
Multiplas Ciências 

Homelab





Características técnicas

Nível de ensino.
Ensino fundamental e ensino médio.

Áreas de conhecimento.
Física (mecânica, termo física, óptica e eletricidade).
Química (geral, físico-química, orgânica e inorgânica).
Biologia (células, organismos, PH, Chave Dicotômica (taxonomia), populações, fototropismo e outros).
Matemática (funções).

Sugestões de experimentos para Física: Cinemática, dinâmica, estática, hidrostática, termometria, termodinâmica, 
sistemas refletores, refração, instrumentos ópticos, eletrodinâmica e eletromagnetismo.

Sugestões de experimentos para Química: Propriedades dos materiais, interações atômicas e moleculares, cinética 
química,  eletrólise, o carbono e seus componentes, funções oxigenadas, funções da química inorgânica e estudo dos 
gases.

Sugestões de experimentos para Biologia: Biologia celular, bioquímica, sistemática, botânica, anatomia e fisiologia, 
saúde, genética, biologia evolutiva, ecologia e vida.

Sugestões de experimentos para Matemática: Funções.



Características técnicas

Matéria Experimentos Temas Abordados

Física 36 50

Química 24 30

Biologia 19 19

Matemática 6 6

Total 85 105



Características técnicas

Característica Beneficio Vantagem

Possui mais de 58 itens entre 
conjuntos e acessório

Apresenta orientações necessárias 
para realizações de diversas 

atividades

Economiza tempo do professor e da 
direção que 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)

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

Estuda Múltiplas Ciências Contempla áreas diferentes 
(professores diferentes)

Possibilita trabalhos em matérias 
especificas e também interdisciplinar

Realiza 85 experimentos ou mais Transforma as aulas práticas em 
momentos de vivencia fixando 

melhor o conhecimento adquirido

Orienta o professor sobre a 
utilização mas não o engessa sendo 
possível realizar atividades além das 

descritas no roteiro



Lançamentos no mercado nacional que já 
compõe nosso conjunto

1) Conjunto simulador para chave dicotômica.
Descrição
Função: Destinado ao estudo e a construção simulada de diferentes chaves dicotômicas.
Áreas de ação: Biologia clássica - sistemática, classificação das espécies, taxonomia 
(agrupamento das espécies por características comuns).
Níveis de ensino: fundamental anos finais, ensino médio, escola técnica, graduação e pós-
graduação em biologia.

Exemplo de Chave Dicotômica - Darvin



Lançamentos no mercado nacional que já 
compõe nosso conjunto

2) Voltâmetro de Hoffmann com tripé.
Descrição
Função: Estudo da eletrólise (dissociação elétrica) - quebra de moléculas de água em seus 
átomos (hidrogênio e oxigênio) - movimento de cargas elétricas (migração iônica).

Um voltâmetro de Hofmann é um aparelho utilizado para realizar a electrólise da água. Foi 
inventado em 1866 pelo químico alemão August Wilhelm von Hofmann (1818-1892)
 
Áreas de ação: Física.

Níveis de ensino: Ensino médio, técnico, superior.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletr%C3%B3lise_da_%C3%A1gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletr%C3%B3lise_da_%C3%A1gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/August_Wilhelm_von_Hofmann
https://pt.wikipedia.org/wiki/August_Wilhelm_von_Hofmann


Lançamentos no mercado nacional que já 
compõe nosso conjunto

3) Conjunto de frascos volumétricos.

Descrição
Função: Estudo de mililitro, decilitro e centilitro.
 
Áreas de ação: Química.

Níveis de ensino: Ensino médio, técnico, superior.



Exemplos de Experimentos

Matéria Exemplo de Experimento Temas abordados no experimento

Física A Energia Térmica

Energia térmica/termodinâmica/agitação 
molecular do corpo/temperatura/calor/
equilíbrio térmico/escalas termométricas/
celsius/Fahrenheit/kelvin

Matemática Quais as características do 
gráfico da função afim?

Coeficiente angular positivo/ Coeficiente 
angular negativo

Química Análise do comportamento 
cinético dos gases

Calculo cinético da pressão / interpretação 
cinética da temperatura/calculo da energia 
cinética, média molecular/calculo na energia 
interna de um gás perfeito

Biologia

Comparando o 
desenvolvimento da 

semente com o tipo de 
irrigação

Como preparar a água alcalina / como 
preparar a água ácida
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