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Este capítulo aborda o estudo detalhado das lentes esféricas e suas asso-
ciações.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
5 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar os conceito relacionados às lentes.

 • Aplicá-los na resolução de problemas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Estudo das lentes esféricas.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Lousa.

Lentes esféricas
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AULA 1

Inicie a aula citando algumas lentes, como as usadas em óculos, lupas, lune-
tas e em algumas máquinas, como projetores e máquinas fotográficas, para 
motivar os alunos.

Defina formalmente a lente esférica e seus elementos, explique o seu com-
portamento óptico e a trajetória dos raios que a atravessam. Finalize a aula 
abordando a formação de imagens pelas lentes (páginas 246 a 252).

AULA 2

Utilize esta aula como aula de exercícios com a participação dos alunos na 
lousa. Solicite que eles resolvam alguns exercícios (páginas 252 a 255) em 
sala e, depois, formalizem, com as próprias palavras, a resolução desses exer-
cícios em casa. Essa será a atividade 1.

AULA 3

Nesta aula prossiga com o conteúdo do capítulo formalizando matematica-
mente o estudo das lentes esféricas. Aborde a lei de Gauss para as lentes e a 
questão do aumento linear transversal (páginas 255 a 258).

AULA 4

Finalize nesta aula o capítulo, abordando o conceito de associação de lentes 
e vergência de uma lente ou mais lentes (páginas 258 a 262).

AULA 5
 

Reserve esta aula para tirar o restante das dúvidas dos alunos e resolver al-
guns exercícios (páginas 262 a 265), na lousa, com a participação deles.

Peça que os alunos formalizem, com as próprias palavras, a resolução desses 
exercícios em casa. Essa será a atividade 2. 
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O acompanhamento de aprendizagem dos alunos será feito observando a 
participação deles nas aulas de exercícios e por meio do material escrito en-
tregue referente às atividades 1 e 2.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


