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ETEC ANHANQUERA Código: 262 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular1 

 
Atividade/Atribuições 

Identificar arquiteturas de redes; 

Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo as 
implicações de sua aplicação no ambiente de Internet; 

Identificar os serviços de administração de sistemas operacionais para Internet; 

Identificar arquitetura de redes e tipos, serviços e funções de servidores; 

Componente Curricular: FUND. DE REDES LOCAIS E REMOTAS 

C. H. Semanal: 2 

Série: 2º 

Qualificação:  Auxiliar em Design de Websites 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Informática para a Internet Integrado ao 
Ensino Médio 

 
Professor: Emílio Miranda e 
Anderson Barbosa  

 

 

Eixo Tecnológico: Informática e Comunicação 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1. Analisar as características dos meios 
físicos disponíveis, as técnicas de 
transmissão de dados e identificar as 
arquiteturas de redes e os sistemas 
operacionais de redes. 

1.1 Utilizar ferramentas de confecção de 
cabos de redes e fazer conexão de 
cabos a computadores e a 
equipamentos de rede segundo as 
diversas categorias de certificação. 

1. Tipos de redes 

2. Topologias de redes de computadores 

3. Tipos de meios físicos utilizados na 

transmissão de dados. 

  1.2 Identificar e documentar as arquiteturas 
de redes. 

4. Modelos de referência de arquiteturas 

de redes: OSI e TCP/IP 

  1.3 Utilizar os recursos oferecidos pela 
rede, atendendo especificações e 
necessidades dos usuários. 

5. Componentes de redes: equipamentos 

de transmissão e controle de dados 

2. Analisar os dispositivos, padrões de 
comunicação e serviços de redes, 
reconhecendo as restrições de sua 
aplicação no ambiente de rede. 

2.1 Executar a configuração básica de 
equipamentos de comunicação, 
conforme especificações dos 
fabricantes. 

6. Padrões de redes: ETHERNET, FAST-

ETHERNET, ATM, FDDI, REDES SEM-

FIO 

7. Interconexão, endereçamento de redes 

e máscara de sub-redes. 

  8. Roteamento 

9. 9. Especificações e configurações de 

servidores de redes e seus serviços: 

 HTTP, DHCP e DNS: 

 Servidores web: 

 Servidores de aplicação: 

 Servidores de banco de dados: 

 

10. Conceitos de Clouding Computing 

11. Ambiente de hospedagem de websites: 

 Servidores de hospedagem; 

 Serviços; 

 Acesso FTP; 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 



 
 
 

 Registro de domínio 

  12. Conceitos de Segurança 

13. Certificações de segurança: 

Órgãos reguladores nacionais e 

internacionais: 

 CERT – Centro de Estudos, 

Resposta e Tratamento de 

Incidentes de Segurança no 

Brasil; 

 CSIRT – Computer Security 

Incident Response Team 

(Equipe de Resposta a 

Tratamento de Incidentes de 

Segurança) 

 Certificado digital; 

 Assinatura digital 

14. Mecanismos de segurança e seus 

níveis: controles físicos e lógicos 

15. Políticas de Segurança 

16. Técnicas para identificar 

vulnerabilidades: 

Footprint: 

 A descoberta de informações 

 Varredura/análise; 

Enumeração: 

 Os testes de penetração e 

testes de vulnerabilidades 

Engenharia social; 

 Negação de serviço (DoS e 

DDoS); 

 Injections SQL 

17. Criptografia 

18. Firewall 



 

 

 

 

 

 

                            
1 Relacionar em ordem didática  
2 Relacionar de acordo com cada habilidade e base tecnológica 

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

Identificar e documentar as arquiteturas 
de redes. Tipos de Redes Aula expositiva em sala de aula 09/02 a 09/02 

Identificar e documentar as arquiteturas 
de redes. 

Topologias de redes de computadores Aula expositiva em sala de aula 23/02 a 02/03 

Utilizar ferramentas de confecção de 
cabos de redes e fazer conexão de 
cabos a computadores e a 
equipamentos de rede segundo as 
diversas categorias de certificação. 

Tipos de meios físicos utilizados na 
transmissão de dados 

Aula expositiva em sala de aula e 
utilização de equipamentos audiovisuais 

09/03 a 23/03 

Utilizar ferramentas de confecção de 
cabos de redes e fazer conexão de 
cabos a computadores e a 
equipamentos de rede segundo as 
diversas categorias de certificação. 

Padrões de redes: 
ETHERNET, FAST-ETHERNET, ATM, 
FDDI e REDES SEM FIO. 

Aula expositiva em sala de aula 30/03 a 06/04 

Utilizar ferramentas de confecção de 
cabos de redes e fazer conexão de 
cabos a computadores e a 
equipamentos de rede segundo as 
diversas categorias de certificação. 

Componentes de redes: equipamentos 
de transmissão e controle de dados 

Aula expositiva em sala de aula 13/04 a 27/04 

Utilizar os recursos oferecidos pela 
rede, atendendo especificações e 
necessidades dos usuários. 

Modelos de referência de arquiteturas 
de redes: OSI e TCP/IP 

Aula expositiva em sala de aula 04/05 a 11/05 

Utilizar os recursos oferecidos pela 
rede, atendendo especificações e 
necessidades dos usuários. 

Interconexão, endereçamento de redes 
e máscara de sub-redes. 

Aula expositiva em sala de aula e 
utilização do laboratório para 
configuração dos dispositivos. 

18/05 a 01/06 

Utilizar os recursos oferecidos pela 
rede, atendendo especificações e 
necessidades dos usuários. 

Roteamento 
Aula expositiva em sala de aula e 
utilização do laboratório para 
configuração dos dispositivos. 

08/06 a 15/06 
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Utilizar os recursos oferecidos pela 
rede, atendendo especificações e 
necessidades dos usuários. 

Especificações e configurações de 
servidores de redes e seus serviços: 
HTTP, DHCP e DNS: 

Aula expositiva em sala de aula 22/06 a 06/07 

Executar a configuração básica de 
equipamentos de comunicação, 
conforme especificações dos 
fabricantes. 

Especificações e configurações de 
servidores de redes e seus serviços: 
HTTP, DHCP e DNS: 

Aula expositiva em sala de aula e 
utilização do Laboratório de Redes para 
instalação dos serviços. 

27/07 a 10/08 

Executar a configuração básica de 
equipamentos de comunicação, 
conforme especificações dos 
fabricantes. 

Especificações e configurações de 
servidores de redes e seus serviços: 

 Servidores web: 

 Servidores de aplicação: 

 Servidores de banco de dados: 

 

Aula expositiva em sala de aula e 
utilização do Laboratório de Redes para 
instalação dos serviços. 

17/08 a 24/08 

Executar a configuração básica de 
equipamentos de comunicação, 
conforme especificações dos 
fabricantes. 

Conceitos de Clouding Computing; 
Ambiente de hospedagem de websites: 
• Servidores de hospedagem; 
• Serviços; 
• Acesso FTP; 
• Registro de domínio 

Aula expositiva em sala de aula e 
utilização do Laboratório de Redes para 
instalação dos serviços. 

31/08 a 14/09 

Executar a configuração básica de 
equipamentos de comunicação, 
conforme especificações dos 
fabricantes. 

Conceitos de Segurança e Certificações 
de Segurança 

Aula expositiva em sala de aula 21/09 a 28/09 

Executar a configuração básica de 
equipamentos de comunicação, 
conforme especificações dos 
fabricantes. 

Certificado Digital e Assinatura Digital Aula expositiva em sala de aula 05/10 a 05/10 

Executar a configuração básica de 
equipamentos de comunicação, 
conforme especificações dos 
fabricantes. 

Mecanismos de segurança e seus 
níveis: 
Controles físicos e lógicos 

Aula expositiva em sala de aula 19/10 a 26/10 

Executar a configuração básica de 
equipamentos de comunicação, 
conforme especificações dos 
fabricantes. 

Políticas de segurança e Técnicas para 
identificar vulnerabilidades 

Aula expositiva em sala de aula e 
utilização do Laboratório de Redes para 
instalação dos serviços. 

09/11 a 23/11 

Executar a configuração básica de 
equipamentos de comunicação, 
conforme especificações dos 
fabricantes. 

Criptografia e Firewall 
Aula expositiva em sala de aula e 
utilização do Laboratório de Redes para 
instalação dos serviços. 

30/11 a 14/12 



 
 

 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de Desempenho 

Analisar as características dos 
meios físicos disponíveis, as 
técnicas de transmissão de 
dados e identificar as 
arquiteturas de redes e os 
sistemas operacionais de 
redes. 

Clareza na diferenciação dos 
tipos de redes, explicações e 
entendimento sobre eles, 
bem como clareza quanto à 
procura atualizações e 
novidades sobre as 
transmissões de dados. 

Debates, discussões 
em grupo, avaliação 
escrita, avaliação oral. 

Verificação de respostas 
rápidas e de acordo com 
o que foi ministrado. 
Verificação de respostas 
escritas com clareza de 
comunicação, ainda que 
não haja tecnicismo nas 
respostas. 

Clareza irredutível quanto aos 
conceitos ministrados em aula, 
com desenvoltura do aluno no 
que diz respeito a 
conhecimentos relacionados 
ao componente em questão. 

Analisar os dispositivos, 
padrões de comunicação e 
serviços de redes, 
reconhecendo as restrições 
de sua aplicação no ambiente 
de rede. 

Diferenciar e instalar os 
serviços necessários para o 
funcionamento de uma rede 
de dados dentro de uma 
empresa. Analisar e 
configurar dispositivos de 
redes utilizados em redes de 
dados. 

Atividades práticas em 
laboratório de Rede e 
instalação dos 
serviços nas 
máquinas virtuais. 

Funcionamento correto da 
rede proposta, com seus 
serviços e clientes 
funcionando 
corretamente. 

Clareza irredutível quanto aos 
conceitos ministrados em aula, 
com desenvoltura do aluno no 
que diz respeito a 
conhecimentos relacionados 
ao componente em questão. 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila Centro Paula Souza – vol. 3 – Conceito de Redes de Computadores 

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a 
dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, 
constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que 
estas forem constatadas. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VII - Outras Observações / Informações: 

 

_______________________________________________________   Data _________/__________/   2015 

VIII – Assinatura do Professor 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

IX – Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

O PDT acima está dentro dos padrões do curso de Informática para Internet Integrado 

ao Ensino Médio, e o cronograma de aulas estão dentro do calendário escolar e dentro 

do plano de curso estabelecido pela Coordenação Pedagógica dessa unidade. 

 

X– Parecer do coordenador de Curso 

 

_______________________________________________________   Data _________/__________/   2015 


