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Nós estudamos o Sistema Locomotor.

NA AULA ANTERIOR
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ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Lentes Corretivas.

- Recursos: Slides.

- Atividades em sala: Exercícios para fixação do conteúdo.

ROTEIRO DA AULA DE HOJE
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ESQUEMA DO OLHO HUMANO

Os olhos são os órgãos

responsáveis pelo sentido

da visão. Neles, há

receptores que captam os

estímulos luminosos e nos

permitem distinguir cores,

formas e a posição dos

objetos, por exemplo.



Anel colorido de forma circular, que se comporta como

o diafragma das câmaras fotográficas. Na sua parte

central existe um orifício de diâmetro variável,

conhecido como pupila, que tem a função de regular a

quantidade de luz que penetra nos olhos.

ELEMENTOS DA VISÃO – ÍRIS
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É uma lente convergente de material flexível, do tipo biconvexa. De um objeto

real esta lente deve dar uma imagem real invertida e menor sobre a retina. A

imagem assim formada e transportada pelo nervo óptico ao cérebro, que a

desinverte permitindo uma visão normal. O cristalino ainda pode assumir

diferentes formas em função da distância do objeto ao olho.

ELEMENTOS DA VISÃO – CRISTALINO
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ELEMENTOS DA VISÃO – MÚSCULOS CILIARES

São responsáveis pela mudança de forma do cristalino, comprimindo-o

conveniente, de maneira a alterar a sua distância focal e acomodar a imagem

sobre a retina.

O trabalho realizado pelos músculos ciliares, fazendo variar a distância focal do

cristalino, é chamado acomodação visual.
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É a parte sensível à luz, onde deve se formar a imagem para ser nítida. A distância da

retina ao cristalino é da ordem de 1,5 cm.

Ela é composta por células nervosas, chamadas bastonetes (visão em preto e branco) e

cones (visão a cores), a retina possui uma área mais sensível à luz sob condições normais.

ELEMENTOS DA VISÃO – RETINA
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FORMAÇÃO DA IMAGEM NO OLHO NORMAL
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MIOPIA
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MIOPIA

É a incapacidade de ver nitidamente objetos afastados, provocada por um

alongamento (achatamento) do globo ocular.

✓ Olho Apertado;

✓ Imagem forma-se antes da retina;

✓ Problema no ponto remoto;

✓ Não enxerga de longe.
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COREEÇÃO DA MIOPIA

A correção da miopia é realizada

com lentes divergentes, de

forma que a lente deve fazer os

raios provenientes do infinito

(paralelos) emergirem como se

estivessem vindo do ponto

remoto.
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HIPERMETROPIA
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