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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 

profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 

componente curricular. 

 

Prover sistemas de rotinas de segurança básica.  

Simular defeitos e apresentar soluções. 

Identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de 
computadores e seus periféricos.  

Especificar máquinas, ferramentas, acessórios e suprimentos.  

Executar tarefas de suporte e apoio a aplicativos básicos. 

Testar projetos de redes através de softwares pertinentes à área. 

Instalar e Configurar sistema operacional. 
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 II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
        (Consultar o Plano de Curso da habilitação para preencher esta planilha, copiar e colar abaixo) 

 

 

Componente Curricular: HARDWARE             Módulo: I 

 

  
 

  
Competências 

 

 

  
Habilidades 

  
 

  
Bases Tecnológicas 

1- 

 

 

 

 

 

2-  

 

 

 

 

 

 

 

3- 

Identificar normas e procedimentos de 

utilização de computadores.  

 

 

Identificar a estrutura dos componentes 

de computadores e seus periféricos, 

analisando o funcionamento e 

relacionamento entre eles.  

 

Avaliar características técnicas, 

propondo equipamentos e componentes 

de acordo com parâmetros de custos e 

benefícios, atendendo as necessidades 

do usuário.  

 

Identificar as origens de falhas no 

funcionamento de computadores, 

1- 

 

 

 

 

 

 

2-  

 

 

 

 

 

3- 

 

Aplicar normas e procedimentos de 

instalação e segurança de 

equipamentos de informática.  

 

 

Identificar as conexões entre as partes 

que integram o computador.  

 

 

Instalar e configurar computadores e 

seus periféricos utilizando softwares e 

ferramentas de montagem e conexão de 

suas partes, interpretando orientações 

dos manuais.  

 

 

1- 

 

 

 

 

 

2- 

 

 

3- 

 

 

4-  

 

Normas e procedimentos para utilização 

dos laboratórios de informática  

 

Sistemas numéricos decimais, binário e 

hexadecimal  

 

Noções de segurança, instalação 

elétrica e aterramento  

 

Princípios de funcionamento de 

processadores, memórias e 

características dos equipamentos 

internos e externos  

 

Conexão física e instalação de 

programas para equipamentos externos 
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4-  

periféricos, e softwares, especificando 

as soluções adequadas suas falhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-  

 

Adequar programas e sistema 

operacional às necessidades do 

usuário. 

 

 

 

5-  

 

 

 

 

 

 

6- 

e internos (mouse, impressora, teclado, 

vídeo, modem, rede, etc;) (vide anexo 

Ferramentas de Apoio) Packet Tracer. 

 

Instalação e desinstalação de softwares 
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 III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 Componente Curricular: HARDWARE            Módulo: I 
 

Habilidade1 Base Tecnológica1  Procedimento Didático2 

Cronograma  

 Dia / Mês 

 
Apresentação das Bases tecnológicas e 

competências. 

Apresentação das Bases tecnológicas e 

sistemas de avaliação 

Aula expositiva e introdução ao 

hardware 

30/07 a 13/08 

Fazer conexões básicas entre as partes 

que integram o computador bem como a 

equipamentos externos a este. 

 

Introdução a hardware/História dos 

Computadores 

 

Aula expositiva e dialogada uso lusa 

fundamentos de eletrica e eletornica . 

Introdução aos componetes do 

computador 

 

20/08 a 3/9                                                                          

Fazer conexões básicas entre as partes 

que integram o computador bem como a 

equipamentos externos a este. 

Sistema Binário 

Sistema Hexadecimal 

Exercícios práticos para execução das 

converções binário decimal,octal..  
10/09 a 24/09 

                                                           
1 Relacionar em ordem didática  
2 Relacionar de acordo com cada habilidade e base tecnológica 
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Fazer conexões básicas entre as partes 

que integram o computador bem como a 

equipamentos externos a este. 

 

 

 

 

 

Conceitos sobre Gabinetes e a 

tecnologia At e Atx 

 Fontes de alimentação e os padrões At 

e ATX. 

 

Aula prática em sala de aula instalação 

elétrica e aterramento.Filtros e noobreak 
01/10 a 15/10 

 

Executar testes, diagnósticos e medidas 

de desempenho em computadores e 

seus periféricos, assim como em 

softwares básicos instalados. 

 

 

Conceitos sobre placa-mãe. 

Conexão física de equipamentos 

externos (mouse, impressora, teclado, 

vídeo, modem, rede, etc) 

Aula expositiva e dialogada com a 

prática. 

Funcionamento de processadores, 

memórias e Discos. 

22/10 a  05/11 
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Adequar programas e sistema 

operacional. 

 

Aplicar as soluções selecionadas para 

corrigir as falhas básicas no 

funcionamento dos computadores, 

periféricos e softwares. 

Microprocessadores (Detalhamento de 

sockets e fabricantes) 

Barramentos. 

Rede Elétrica – aterramento 

Trabalhando os tipos de memórias 

Instalação e desinstalação de 

programas: 

Instalação de hardware 

 

 

 

 Aula expositiva e dialogada 

 

Aula prática em laboratório Formatação 

e configuração do sistema operacional. 

 

12/11 a 19/11 

Instalar e configurar computadores e 

seus periféricos utilizando softwares e 

ferramentas de montagem e conexão de 

suas partes, interpretando orientações 

dos manuais.  

Instalação e desinstalação de softwares  

 

  

Aula prática em laboratório instalando e 

removendo Sistema Operacional 

Windows e Aplicativos. 

Uso de ferramentas lógicas do SO. 

26/11 

Identificar as origens de falhas no 

funcionamento de computadores, 

periféricos, e softwares, especificando as 

soluções adequadas suas falhas 

Princípios de funcionamento de 

processadores, memórias e 

características dos equipamentos 

internos e externos 

 

Aula prática em laboratório, simulando 

defeitos em computadores e na 

conexão da rede interna e externa com 

uso do  software Packet  Tracer Prova 

escrita abrangendo todo o conteúdo do 

semestre 

03/12 a 10/12  
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Todas as habilidades pertinentes ao 

módulo 

 

 Todas as Bases e Competências 

pertinentes ao módulo 

 

 

  

Encerramento e fechamento de 

menções 

 

17/ 12 

 
 
 
 
 

 IV – Procedimentos de Avaliação 
 

Componente Curricular: HARDWARE             Módulo: I 

 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) de 

Avaliação 
Critérios de Desempenho  Evidências de 

Desempenho 
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Analisar os serviços e 

funções de sistemas 

operacionais, utilizando 

suas ferramentas e 

recursos em atividades de 

configuração, manipulação 

de arquivos, segurança e 

outras. 

 

Selecionar o sistema 

operacional de acordo 

com as necessidades do 

usuário. 

 

Utilizar adequadamente os 

recursos dos aplicativos 

envolvidos. 

Participação através de 
questionamentos durante as 
aulas e desenvolver 
soluções com o sistema 
operacional MS-DOS. 

 Elaboração, 
desenvolvimento 
e execução de 
exercícios 
práticos ou 
teóricos em cada 
aplicativo 
envolvido. 

 Observação 
direta.  

 

Viabilidade; 

Clareza de idéias (oral e 

escrita); 

 Participação. 

Apresentação, elaboração e 

funcionamento de forma 

organizada e conforme 

metodologia indicada nos 

exercícios práticos ou 

teóricos. 

Verificar o funcionamento 

dos equipamentos e 

software dos sistemas de 

informações, interpretando 

manuais. 

 

Objetividade no 

desenvolvimento da 

avaliação. 

Desenvolver e organizar de 
forma coerente os tópicos 
abordados. 
 

Avaliação Escrita ou Prática; 

Seminários 

Senso Crítico; 

Criatividade; 

Termos adequados. 

Interesse. 

Desempenho prático ou 

teórico que demonstre a 

utilização dos recursos de 

hardware e a identificação 

das vantagens e limitações 

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

- VASCONCELOS, L.. – Montagem e configuração do PC Passo a Passo. 

- Revistas sobre hardware e Software – Revista PC & CIA e Revista Info. 

- Apostilas referentes a hardware capturadas on-line como freeware para uso livre disponível para 

os alunos em mídia.  

- Manuais dos Dispositivos de Hardware e softwares. 

- Apostilas de domínio público. 
www.infowester.com 
www.clubedohardware.com.br 

 

 

VII– Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 

Acompanhamento contínuo, desenvolvimento de exercícios extras e avaliações teóricas para 

alunos com rendimento insatisfatório. 

 

VI – Outras Observações/ Informações 

- O método de aula e o cronograma de algum componente curricular poderão ser modificados 

conforme o andamento, desempenho e rendimento da classe. 

 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor (a): Ivan Souza 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/2016 

 

http://www.infowester.com/
http://www.clubedohardware.com.br/
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VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

 

Nome do coordenador (a): Luiz Fernando 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/2016 
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Plano de Curso nº                  aprovado pela portaria Cetec nº                 de       /      / 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: CARAPICUÍBA 

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES  

Qualificação: AUXILIAR EM REDES DE COMPUTADORES 

Componente Curricular: LÓGICA COMPUTACIONAL 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: ROBSON CELESTINO DE JESUS 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 

profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 

componente curricular. 
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Ensino Técnico 
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- Demonstrar raciocínio lógico.  

- Demonstrar criatividade.  

- Agir com paciência.  
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 II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 

Componente Curricular:  LÓGICA COMPUTACIONAL                                                                                                            Módulo: I 

 

  
Nº 

  
Competências 

 

Nº 

  
Habilidades 

  
Nº 

  
Bases Tecnológicas 

  

1. Interpretar pseudocódigo, algoritmos 

e outras especificações para codificar 

scripts. 

 

2. Desenvolver algoritmos para criação 

de scripts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Utilizar estruturas de dados na resolução 

de problemas computacionais. 

 

2. Utilizar modelos, pseudocódigos e 

ferramentas na representação de problemas. 

 

3. Executar procedimentos de testes de 

programas. 

 

4. Aplicar as técnicas de programação 

estruturadas e orientadas a objetos. 

 

  

1. Introdução à lógica computacional  

 

2. Simbologia aritmética  

 

3. Definição de pseudocódigo  

 

4. Noções de estrutura de dados:  

 

- Introdução à linguagem estruturada  
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5. Comandos de entrada e saída de 

dados  

 

6. Tabela verdade  

 

7. Estrutura de decisão  

 

8. Estrutura de repetição  
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 III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Componente Curricular:     LÓGICA COMPUTACIONAL                                                                                                Módulo: I 

 

Habilidade Bases Tecnológicas   Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  

 
Semana de Recepção dos Alunos. 
Apresentação das Bases Tecnológicas. 
 

Semana 2 
(Aula 1) 

2. Utilizar modelos, 

pseudocódigos e ferramentas 

na representação de 

problemas.  

 

1. Introdução à lógica 

computacional  

 

 
ASSUNTOS: 
- Problemas de raciocínio lógico; 
- Noções de lógica e algoritmos; 
- Arquiteturas de hardware e software. 
 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
- Propor, orientar e apresentar conceitos a partir das 
soluções de problemas realizadas pelo próprio 
aluno; 
- Apresentar, com apoio visual, conceitos e 
definições; 
- Utilizar-se de explicações, exercícios de fixação e 
discussão em grupos durante a aula. 
 

Semanas 3, 4 e 5 
(Aulas 2, 3 e 4) 
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1. Utilizar estruturas de dados 

na resolução de problemas 

computacionais.  

 

2. Utilizar modelos, 

pseudocódigos e ferramentas 

na representação de 

problemas.  

 

3. Executar procedimentos de 

testes de programas.  

 

2. Simbologia aritmética  

 

3. Definição de pseudocódigo  

 

4. Noções de estrutura de dados:  

 

- Introdução à linguagem 

estruturada  

 

 
ASSUNTOS: 
- Algoritmos na forma de pseudocódigos; 
- Os principais tipos de dados e de variáveis usados 
em pseudocódigos; 
- Teste-de-mesa; 
 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
- Utilizar-se de explicações e exercícios de fixação 
(teóricos e práticos) durante a aula; 
- Desenvolver conceitos, fazendo analogias e 
apresentando análise de exemplos com posterior 
execução do aluno no computador com apoio do 
professor; 
 

Semanas 6 e 7 
(Aulas 5 e 6) 
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1. Utilizar estruturas de dados 

na resolução de problemas 

computacionais.  

 

2. Utilizar modelos, 

pseudocódigos e ferramentas 

na representação de 

problemas.  

 

3. Executar procedimentos de 

testes de programas.  

 

4. Noções de estrutura de dados:  

 

- Introdução à linguagem 

estruturada  

 

5. Comandos de entrada e saída 

de dados  

 

7. Estrutura de decisão  

 

 
ASSUNTOS: 
- Como criar e executar pseudocódigos no 
programa Visualg; 
- Execução de pseudocódigos no programa Visualg 
(depuração do código); 
- Estrutura condicional simples e composta. 
 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
- Desenvolver conceitos, fazendo analogias e 
apresentando análise de exemplos com posterior 
execução do aluno no computador com apoio do 
professor; 
- Utilizar-se de explicações e exercícios de fixação 
(teóricos e práticos) durante a aula; 
- Tarefas na forma escrita, onde os alunos 
interpretam e solucionam problemas envolvendo os 
assuntos estudados. 

 

Semanas 8, 9 e 10 
(Aulas 7, 8 e 9) 
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1. Utilizar estruturas de dados 

na resolução de problemas 

computacionais.  

 

2. Utilizar modelos, 

pseudocódigos e ferramentas 

na representação de 

problemas.  

 

7. Estrutura de decisão  

 

 
ASSUNTOS: 
- Estrutura condicional simples, composta e 
encadeada. 
 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
- Desenvolver conceitos, fazendo analogias e 
apresentando análise de exemplos com posterior 
execução do aluno no computador com apoio do 
professor; 
- Utilizar-se de explicações e exercícios de fixação, 
com ou sem o uso do computador; 
 
OUTRAS ATIVIDADES: 
Atividades de Recuperação. 

 

Semanas 11, 12, e 13 
(Aulas 10, 11 e 12) 

1. Utilizar estruturas de dados 

na resolução de problemas 

computacionais.  

 

2. Utilizar modelos, 

pseudocódigos e ferramentas 

na representação de 

problemas.  

 

6. Tabela verdade  

 

7. Estrutura de decisão  

 

 
ASSUNTOS: 
- Operadores lógicos e tabelas verdade; 
- Estruturas condicionais com operadores lógicos; 
 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
- Desenvolver conceitos, fazendo analogias e 
apresentando análise de exemplos com posterior 
execução do aluno no computador com apoio do 
professor; 
- Utilizar-se de explicações e exercícios de fixação, 
com ou sem o uso do computador; 
 

Semanas 14 e 15 
(Aulas 13 e 14) 
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1. Utilizar estruturas de dados 

na resolução de problemas 

computacionais.  

 

2. Utilizar modelos, 

pseudocódigos e ferramentas 

na representação de 

problemas.  

 
4. Aplicar as técnicas de 
programação estruturadas e 
orientadas a objetos. 

8. Estrutura de repetição  

 

 
ASSUNTOS: 
- Estrutura de Repetição Enquanto. 
- Estruturas de Repetição: Repita e Para. 
- Noções sobre Estruturação de Código e 
Orientação a objetos 
 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
- Desenvolver conceitos, fazendo analogias e 
apresentando análise de exemplos com posterior 
execução do aluno no computador com apoio do 
professor; 
- Utilizar-se de explicações e exercícios de fixação, 
com ou sem o uso do computador; 
- Tarefas nas formas escrita e prática, onde os 
alunos interpretam e solucionam problemas 
envolvendo os assuntos estudados. 
 

Semanas 16, 17, 18 e 19 
(Aulas 15, 16 e 17) 
 

  

 

OUTRAS ATIVIDADES: 
- Atividades do Projeto Interdisciplinar; 

- Atividades de Recuperação. 

 

Semanas 20, 21 e 22 

(Aulas 18, 19 e 20) 
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 IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho  Evidências de 

Desempenho 

 
1. Interpretar pseudocódigo, 
algoritmos e outras especificações 
para codificar scripts. 
 
2. Desenvolver algoritmos para 
criação de scripts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Avaliações Escritas 

 

- Trabalhos envolvendo aplicação 

prática de temas estudados 

 

- Apresentação oral do aluno 

acompanhada da utilização de 

algum aplicativo como apoio 

 

- Observações em aula 

 

- Tarefas práticas solicitadas em 

aula 

 

- Associação de ideias e conceitos 

estudados a situações 

diferenciadas propostas por escrito 

 

- Cumprimento das tarefas práticas 

solicitadas 

 

- Associação de termos e ideias ao 

aplicativo ou recurso de 

computador 

 

- Respostas às perguntas 

ocasionais em momento de aula 

 

 

- Associa corretamente as ideias e 

conceitos estudados com as 

situações diferenciadas e 

propostas por escrito 

 

- Cumprimento de forma completa 

das tarefas práticas solicitadas e 

sem necessitar de apoio do colega 

ou do professor  

 

- Associa corretamente termos e 

ideias ao aplicativo ou recurso de 

computador em pauta 
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- Associação de ideias e conceitos 

estudados a situações 

diferenciadas propostas na prática 

 

 

- Produz as tarefas práticas 

solicitadas em aula de forma rápida 

e correta 

 

- Associa corretamente as ideias e 

conceitos estudados com as 

situações diferenciadas e 

propostas na prática 

 

 

 

 

V – Plano de atividades docentes* 

 

Atividades Previstas 

Projetos e 

Ações voltados 

à redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 

meio de ações e/ou 

projetos voltados à 

superação de defasagens 

de aprendizado ou em 

processo de Progressão 

Parcial 

Preparo e correção 

de avaliações 

Preparo de 

material didático 

Participação em 

reuniões com 

Coordenador de 

Curso e/ou 

previstas em 

Calendário Escolar 
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Julho  

  

 

   

X X X 

Agosto 

  

 

   

X X X 

Setembro 

  

 

   

X X X 

Outubro 

  

 

   

X X X 

Novembro 

  

 

   

X X X 

Dezembro     X X X 
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*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 

Livros 

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO – A construção de algoritmos e estrutura de dados Editora 

Makron Books. Autores: André L.V.Forbellone e Henri F.Eberspacher 

PASCAL E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO. LTC Editora. Autores: Eber A.Schmitz e Antônio 

A.S.Teles 

PASCAL ESTRUTURADO. LTC Editora. Autores: Harry Farrer e outros. 

 

Site: 

Wikipédia: http://pt.wikipedia.org 

 

Programa Visualg: 

http://www.apoioinformatica.inf.br/produtos/visualg 

 

Apostila 

Aborda Lógica de Programação baseado no Visualg, feita por Bruno Tonet e Cristian Koliver, 

disponível em: hermes.ucs.br/carvi/cent/dpei/haklauck/algoritmos/Linguagem_Visualg2.0.pdf 

 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

 

Atividade Interdisciplinar onde os alunos aplicam conhecimentos adquiridos nas aulas de Lógica 

Computacional com os demais componentes. 

 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
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- Apresentação ao aluno dos pontos em defasagem identificados com devida correção (apresentar 
qual deveria ter sido a resposta correta ou como a tarefa prática deveria ter sido desempenhada). 

  

- Com base nos pontos em defasagem, propor alterações comportamentais do aluno nas aulas: 
sentar mais próximo do professor, sentar do lado de determinado colega que domina melhor a 
matéria, fazer anotações mais eficazes etc. 

 

- Propor trabalhos adicionais que visem servir de base para as atividades que foram ou irão ser 
dadas normalmente em aula para toda a sala. 

 

- Casos mais extremos serão levados à coordenação para uma análise conjunta (coordenação-
professor-aluno) da situação e definição de estratégias adequadas ao caso. 
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IX – Identificação: 

Nome do professor: ROBSON CELESTINO DE JESUS 

Assinatura:  _________________________________________    Data: ___/___/____ 

 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

Nome do coordenador (a): LUIZ ROCHA 

Assinatura: _________________________________________       Data: ___ / ___ / ____:    

 

 

____________________________________ 

Data e ciência do Coordenador Pedagógico     

 

 

 

XI– Replanejamento 
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ETEC CARAPICUÍBA 

Código: 144.1 Município: CARAPICUÍBA 

Eixo tecnológico: COMUNICAÇÃO e INFORMAÇÃO 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM REDES 

Qualificação: ASSISTENTE TÉCNICO INFORMÁTICA Módulo: I 

Componente Curricular:   Cabeamento Estruturado  

C.H. Semanal: 5,0 Professor (es): ROBERTO NERI  

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 

profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 

componente curricular. 

1. - Identificar e avaliar os meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, 
reconhecendo as implicações de sua aplicação no ambiente de rede. 

2. - Instalar os dispositivos de rede, os meios físicos e software de controle desses 
dispositivos, analisando seu funcionamento e relacionamento entre eles. 

3. - Analisar as características dos meios físicos disponíveis e as técnicas de 
transmissão digitais e analógicas fazendo relação entre os dois.  

4. - Analisar as arquiteturas de redes 

 
 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 

             Ensino Técnico 
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 II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 

Componente Curricular: Cabeamento Estruturado                                                                        Módulo: I 

 

  
Nº 

  
Competências 

 

Nº 

  
Habilidades 

  
Nº 

  
Bases Tecnológicas 

  

1. Identificar meios físicos, dispositivos 
e padrões de comunicação, 
reconhecendo as implicações de 
sua aplicação no ambiente de rede. 
 

2. Instalar os dispositivos de rede, os 
meios físicos e software de controle 
desses dispositivos, analisando seu 
funcionamento e relacionamento 
entre eles. 

 
 

3. Analisar as características dos 
meios físicos disponíveis e as 
técnicas de transmissão digitais e 
analógicas fazendo relação entre os 
dois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Utilizar ferramentas de confecção e 
testes de cabos de redes. 
 

2. Fazer conexão de cabos a 
computadores e a equipamentos de 
rede segundo as diversas categorias 
de certificação. 

 
3. Executar a configuração 

básica de equipamentos de 
comunicação,  seguindo 
orientações dos manuais. 

  

 1. Tipos de meio físico: Coaxial, par 
trançado, fibra óptica, rádio. 
 

2. Instrumentos de aferição e 
certificação de cabos de rede. 
 

3. Sinais digitais e analógicos 
 

4. Sistemas de comunicação, meios 
de transmissão. 
 

5. Normas e convenções. 
 

6. Modelos de referência de 
arquitetura de redes. 
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4. Analisar as arquiteturas de redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cabeamento Estruturado: 
conectores, patch panel. 
 

8. Componentes de redes: swítch, 
roteadores, modem ADSL e WLL 
 

9. Utilização do aplicativo Packet 

tracer para simulação de rede virtual. 

 

 II – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Componente Curricular: Cabeamento  Estruturado                                                                        Módulo: I 

 

Habilidade 
Bases Tecnológicas e 

Competências*  Procedimento Didáticos Cronograma / Dia e Mês 
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1. Identificar meios físicos, 
dispositivos e padrões de 
comunicação, 
reconhecendo as 
implicações de sua 
aplicação no ambiente de 
rede. 

1- Fundamentos de  

Cabeamento Estruturado  

 

Cabo Coaxial e par trançado  e 

Fibra e RF 

Turma A e B 

 Recepção dos alunos e Bases 
Tecnológicas e  

 Sistema avaliação c/ Uso da lousa 
como apoio,. 

Profs. Roberto  e  Luiz  

19/07 a 02/08 

 

2. Instalar os dispositivos de 
rede, os meios físicos e 
software de controle desses 
dispositivos, analisando seu 
funcionamento e 
relacionamento entre eles. 

 

2-Testador de cabos UTP e 

Multitester  

Meios Físicos, Cabos  Coaxiais 

 

Aula Prática e expositiva com  instrumentos 

de aferição e certificação de cabos de rede. 

Profs. Roberto  e  Luiz 

09/08 a 23/08 

 

 3. Analisar as 
características dos meios 
físicos disponíveis e as 
técnicas de transmissão 
digitais e analógicas 
fazendo relação entre os 
dois. 

 

3- Sinais Digitais e analógicos  Aula expositiva e dialogada sobre Sinais 

digitais e analógicos  em  Laboratório+ 

pesquisa na rede e questionários. 

Profs. Roberto  e  Luiz 

30/08 a 13/09 
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4. Analisar as arquiteturas de 
redes. 
  

 

4- Sistemas  e meios de 

comunicação  

 Meios de transmissão;  
 Normas e convenções;. 
Crimpagem e Clivagem de 

conectores e path 

Aula expositiva e dialogada em  Laboratório+ 

pesquisa na rede e questionários 

 Avaliação Diagnóstica 

Profs. Roberto  e  Luiz 

13/9 a 04/10 

 

4- Analisar , identificar e 

caracterizar os tipos e 

tecnologias de redes, através 

de normas técnicas 

5- Normas técnicas e convenções 

Modelos de referência OSI de 

arquitetura de redes; 

Reorientação dos trabalhos e tira dúvidas. 

panel; Profs. Roberto  e Luiz A/B 

 

11/10 a 25/10 

 

4. Analisar ,identificar as 
arquiteturas de redes. 

 

6- Modelos de  Referencia de 

Arquitetura de redes  

 

Apresentação dos trabalhos Interdisciplinar 

Seminários. turmas A e B  

Profs. Roberto  e  Marcelo 

01/11 a 15/11 

 

3. Analisar as características 

dos meios físicos disponíveis e 

as técnicas de transmissão 

digitais e analógicas fazendo 

relação entre os dois e a 

interligação dos componentes 

de uma rede. 

 

7- Cabeamento  Estruturado 

  

 

8 - Componentes de redes  

 

Devolutiva dos trabalhos Interdisciplinar. turmas 

A e B  

Profs. Roberto  e  Luiz 

 

Avaliação Final  

Profs. Roberto  e  Luiz 

22/11 a 29/11 
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2. Instalar os dispositivos de 
rede, os meios físicos e 
software de controle desses 
dispositivos, analisando seu 
funcionamento e 
relacionamento entre eles. 

 

 

 9- Uso do software Packetracer  

p/ simulação de rede virtual 
Fechamento das menções e recuperação 

Profs. Roberto  e  Luiz 
06 a 08/12 

A ordem cronológica é o professor que determina. 
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 IV – Procedimentos de Avaliação 
 

Componente Curricular: Cabeamento  Estruturado                                                                                             Módulo: I 

 

 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de Desempenho 

Evidências de 

Desempenho 

 

Avaliar sistema de 
comunicações de uma rede 
de computadores. 
 
Avaliar e analisar o tráfego 
de informações na rede 
 
Identificar e analisar 
problemas de fluxo de 
dados na rede. 
 
Avaliar a configuração das 
máquinas na rede.  
 
Avaliar I e identificar 
defeitos e propor soluções 
em redes de 
computadores.  

Classificar e conceituar 

Redes de computadores 

através de demonstrações 

de exercícios práticos em 

simuladores. 

 

Selecionar, Desenvolver, 

Classificar tipos de  

dispositivos ativos e 

passivos da rede. Bem 

como sistemas de 

comunicações através de 

Seminários, exercícios e 

trabalhos. (Elaborar projeto 

de redes de computadores 

Pesquisas na Net 

Exercícios práticos 

Seminários e debates 

 

 

Avaliação escrita 

Pesquisas 

Exercícios práticos  

 

Organização de idéias, 

participação, cooperação; 

 

Seqüência Lógica, 

destreza, Senso critico;. 

 

Interesse, iniciativa, 

organização, cumprimento 

de prazos, didática. 

Apresentação dos 

exercícios resolvidos de 

acordo com as instruções. 

 

Montagem de escopo  de 

uma rede estruturada de 

computadores propostos 

em sala. 
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para uma Lan House.) no 

Sw Packet tracer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V – Plano de atividades docentes* 

 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 

voltados à 

redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 

meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 

defasagens de aprendizado 

ou em processo de 

Progressão Parcial 

Preparo e correção 

de avaliações 

Preparo de 

material didático 

Participação em 

reuniões com 

Coordenador de 

Curso e/ou previstas 

em Calendário 

Escolar 

      

Julho 
x 

   x x 
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Agosto 

 

x 

 x x x x (03/08) 

Setembro 

 

x 

 x x x x 

Outubro 

 

x 

 x x x x 

Novembro 

 

x 

 x x x x 

Dezembro 
 

 x    

 

*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês.
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- Textos sugeridos pelo professor e pesquisados pelos alunos na Net, e posterior  debate em 

grupos na sala de aula. 

- Questionários intra e extraclasse. 

- Seminários a partir de Pesquisa na Internet  

- Livros disponíveis na biblioteca 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 

Atendimento individualizado em sala de aula e exercícios extraclasse. 

Desenvolvimento de atividades paralelas para que o aluno possa sanar suas dificuldades. 

Análise de temas abordados, com apresentação de trabalho individual e escrito. 

 

VI – Outras Observações/ Informações 

Serão elaboradas práticas em laboratório, para consolidação dos conceitos teóricos vistos em 

sala, assim como pesquisas na Net 

 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor (a): Roberto Neri e Luiz Fernando 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

Nome do(a) Coordenador(a): Luiz Fernando 

Assinatura:                                                                                        Data:08/08/2015 



 

___________________________________________________________________________
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
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Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: CARAPICUÍBA 

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES 

Qualificação: AUXILIAR EM REDES DE COMPUTADORES 

Componente Curricular: APLICATIVOS BÁSICOS I 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: ROBSON CELESTINO DE JESUS 

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 

Ensino Técnico 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 

profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 

componente curricular. 

 

Utilizar aplicativos na elaboração de documentos, planilhas e apresentações. 
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 II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 

Componente Curricular:  APLICATIVOS BÁSICOS I                                                                              Módulo: I 
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Nº 

  
Competências 

 

Nº 

  
Habilidades 

  
Nº 

  
Bases Tecnológicas 

  

1. Utiliza e analisar recursos dos 

editores de texto e editores de 

apresentação. 

 

2. Analisar as principais ferramentas de 

navegação e gerenciamento de e-

mails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Utilizar os editores de texto e editores de 

apresentação. 

 

 

1.2. Utilizar recursos de edição de texto e de 

apresentação disponíveis na nuvem. 

 

 

1.3. Selecionar os recursos de acordo com as 

necessidades do usuário. 

 

2. Identificar as principais ferramentas de 

navegação na Internet e gerenciamento de e-

mails. 

 

 

  

1. Noções e fundamentos de: 

- recursos e ferramentas dos principais 

editores de texto: 

   o ferramentas de formatação e 

adequação de texto segundo as normas 

vigentes; 

   o recursos de editores de texto na 

nuvem 

- recursos e ferramentas dos principais 

 editores de apresentação: 

   o técnicas de produção de slides para 

 apresentações profissionais; 

   o recursos de editores de 

apresentação na nuvem 

- principais navegadores, suas 

ferramentas e particularidades: 
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   o principais ferramentas de busca 

- gerenciamento de e-mails: 

   o configuração de envio e recebimento 

de e-mails, gerenciamento de diretórios, 

filtros, span e noções de segurança; 

   o configuração dos principais clientes 

de e-mail 

 

 III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
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Habilidade Bases Tecnológicas   Procedimentos Didáticos 
Cronograma / Dia e 

Mês 

  

 
Semana de Recepção dos Alunos. 
Apresentação das Bases Tecnológicas. 
 

 
20/07 

 

1.1. Utilizar os editores de texto 

e editores de apresentação. 

 

 

1. Noções e fundamentos de: 

- recursos e ferramentas dos 

principais editores de texto: 

 o ferramentas de 

formatação e adequação de texto 

segundo as normas vigentes; 

 

 
ASSUNTOS: 
- Introdução Geral à Hardware e Software 
- Noções sobre Construção e Licença de Softwares 
- Introdução geral aos Processadores de Texto: programas, 
tipos de arquivos, codificação de texto e o processo de 
digitação 
- Formatação de parágrafos (Espaçamentos, Recuos, 
Alinhamento, Marcadores e outros) e caracteres (Fonte, 
Cor e outros); 
 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
- Apresentar, com apoio visual, conceitos e definições; 
- Explicações sobre as ferramentas a serem utilizadas 
seguida de execução prática no computador, seguindo 
orientações do professor; 
 

 
27/07 a 10/08 
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1.1. Utilizar os editores de texto 

e editores de apresentação. 

 

1.3. Selecionar os recursos de 

acordo com as necessidades 

do usuário. 

 

1. Noções e fundamentos de: 

- recursos e ferramentas dos 
principais editores de texto: 
 o ferramentas de 
formatação e adequação de texto 
segundo as normas vigentes; 

 
ASSUNTOS: 
- Tabulação; 
- Cabeçalho e Rodapé (inclui Numeração de páginas e 
outros recursos); 
- Imagens e Tabelas em Textos; 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
- Apresentar, com apoio visual, conceitos e definições; 
- Explicações sobre as ferramentas a serem utilizadas 
seguida de execução prática no computador, seguindo 
orientações do professor; 
 

 
17/08 a 31/08 

 

1.1. Utilizar os editores de texto 

e editores de apresentação. 

 

1.3. Selecionar os recursos de 

acordo com as necessidades 

do usuário. 

1. Noções e fundamentos de: 

- recursos e ferramentas dos 
principais editores de texto: 
 o ferramentas de 
formatação e adequação de texto 
segundo as normas vigentes; 
 

- recursos e ferramentas dos 

principais editores de 

apresentação: 

 o técnicas de produção de 

slides para apresentações 

profissionais; 
 

 
ASSUNTOS: 
- Normas de formatação para trabalhos acadêmicos e 
outros tipos; 
- Apresentações de Slides: técnicas de criação e confecção 
com programa adequado; 
 
 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
- Apresentar, com apoio visual, conceitos e definições; 
- Explicações sobre as ferramentas a serem utilizadas 
seguida de execução prática no computador, seguindo 
orientações do professor; 
- Tarefas nas formas escrita e prática, onde os alunos 
resolvem problemas relacionados aos assuntos estudados; 
- Atividades de recuperação; 
 

14/09 a 28/09 
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1.1. Utilizar os editores de texto 

e editores de apresentação. 

 

1.3. Selecionar os recursos de 

acordo com as necessidades 

do usuário. 

 

1. Noções e fundamentos de: 

- recursos e ferramentas dos 

principais editores de 

apresentação: 

 o técnicas de produção de 

slides para apresentações 

profissionais; 

 
ASSUNTOS: 
- O uso de Imagens e Planos de Fundo nos slides de uma 
apresentação; 
- O uso de recursos facilitadores em uma apresentação 
(Design e Slide-Mestre); 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
- Apresentar, com apoio visual, conceitos e definições; 
- Explicações sobre as ferramentas a serem utilizadas 
seguida de execução prática no computador, seguindo 
orientações do professor; 
 

 
05/10 a 19/10 
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1.1. Utilizar os editores de texto 

e editores de apresentação. 

 

1.3. Selecionar os recursos de 

acordo com as necessidades 

do usuário. 

 

2. Identificar as principais 

ferramentas de navegação na 

Internet e gerenciamento de e-

mails. 

 

 

1. Noções e fundamentos de: 

- recursos e ferramentas dos 

principais editores de 

apresentação: 

 o técnicas de produção de 

slides para apresentações 

profissionais; 

 

- principais navegadores, 

suas ferramentas e 

particularidades: 

 o principais ferramentas 

de busca 

 

- gerenciamento de e-mails: 
 o configuração dos 
principais clientes de e-mail 

 

 
ASSUNTOS: 
- Configuração da Transição de Slides e de Animações; 
- Internet: Estruturas física e lógica (visão geral sobre 
dispositivos e protocolos de rede), Browser e Ferramentas 
de Busca; 
- Emails: conceitos, protocolos, Gerenciadores e 
configuração; 
 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
- Apresentar, com apoio visual, conceitos e definições; 
- Explicações sobre as ferramentas a serem utilizadas 
seguida de execução prática no computador, seguindo 
orientações do professor; 
 
  

26/10 a 09/11 
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1.1. Utilizar os editores de texto 

e editores de apresentação. 

 

1.2. Utilizar recursos de edição 

de texto e de apresentação 

disponíveis na nuvem. 

 

2. Identificar as principais 

ferramentas de navegação na 

Internet e gerenciamento de e-

mails. 

 

1. Noções e fundamentos de: 

- recursos e ferramentas dos 

principais editores de 

texto: 

 o recursos de editores de 

texto na nuvem 

 

- recursos e ferramentas dos 

principais editores de 

apresentação: 

 o recursos de editores de 

apresentação na nuvem 

 

- gerenciamento de e-mails: 

 o configuração de envio e 

recebimento de e-mails, 

gerenciamento de diretórios, 

filtros, span e noções de 

segurança; 

 

 
ASSUNTOS: 
- Emails: filtros, span, anti-spans e segurança 
- Recursos de Editores de Texto e Apresentações na 
nuvem; 
 
 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
- Apresentar, com apoio visual, conceitos e definições; 
- Explicações sobre as ferramentas a serem utilizadas 
seguida de execução prática no computador, seguindo 
orientações pontuais do professor; 
- Tarefas nas formas escrita e prática, onde os alunos 
resolvem problemas relacionados aos assuntos estudados; 
 

 
16/11 a 23/11 
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OUTRAS ATIVIDADES: 
- Atividades do Projeto Interdisciplinar; 
- Atividades de Recuperação. 

 

 
30/11 a 07/12 
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 IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho  Evidências de 

Desempenho 

 

 

1. Utiliza e analisar recursos dos 

editores de texto e editores de 

apresentação. 

 

2. Analisar as principais 

ferramentas de navegação e 

gerenciamento de e-mails. 

 

- Avaliações Escritas 

 

- Trabalhos envolvendo aplicação 

prática de temas estudados 

 

- Apresentação oral do aluno 

acompanhada da utilização de 

algum aplicativo como apoio 

 

- Observações em aula 

 

- Tarefas práticas solicitadas em 

aula 

 

- Associação de ideias e conceitos 

estudados a situações 

diferenciadas propostas por escrito 

 

- Cumprimento das tarefas práticas 

solicitadas 

 

- Associação de termos e ideias ao 

aplicativo ou recurso de 

computador 

 

- Respostas às perguntas 

ocasionais em momento de aula 

 

 

- Associa corretamente as ideias e 

conceitos estudados com as 

situações diferenciadas e 

propostas por escrito 

 

- Cumprimento de forma completa 

das tarefas práticas solicitadas e 

sem necessitar de apoio do colega 

ou do professor  

 

- Associa corretamente termos e 

ideias ao aplicativo ou recurso de 

computador em pauta 
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- Associação de ideias e conceitos 

estudados a situações 

diferenciadas propostas na prática 

 

 

- Produz as tarefas práticas 

solicitadas em aula de forma rápida 

e correta 

 

- Associa corretamente as ideias e 

conceitos estudados com as 

situações diferenciadas e 

propostas na prática 

 

 

 

 

 

 

V – Plano de atividades docentes* 

 

Atividades Previstas 

Projetos e 

Ações voltados 

à redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 

meio de ações e/ou 

projetos voltados à 

superação de defasagens 

de aprendizado ou em 

Preparo e correção 

de avaliações 

Preparo de 

material didático 

Participação em 

reuniões com 

Coordenador de 

Curso e/ou 
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processo de Progressão 

Parcial 

previstas em 

Calendário Escolar 

      

Julho  

  

 

   

X X X 

Agosto 

  

 

   

X X X 

Setembro 

  

 

   

X X X 

Outubro 

  

 

   

X X X 

Novembro     X X X 
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Dezembro 

  

 

   

X X X 

 

*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 

Livros 

Office 2010 – Editora Senac 

Najet M. K. Iskandar Issa 

 

Microsoft PowerPoint 2000 para leigos passo a passo de Nat Gertler – Ed.Ciência Moderna 

 

Sites 

https://support.office.com/pt-br 

http://pt.wikipedia.org 

 

 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

 

Atividade Interdisciplinar onde os alunos aplicam conhecimentos adquiridos nas aulas de 

Aplicativos Básicos I com os demais componentes. 

 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 

- Apresentação ao aluno dos pontos em defasagem identificados com devida correção (apresentar 
qual deveria ter sido a resposta correta ou como a tarefa prática deveria ter sido desempenhada). 
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- Com base nos pontos em defasagem, propor alterações comportamentais do aluno nas aulas: 
sentar mais próximo do professor, sentar do lado de determinado colega que domina melhor a 
matéria, fazer anotações mais eficazes etc. 

 

- Propor trabalhos adicionais que visem servir de base para as atividades que foram ou irão ser 
dadas normalmente em aula para toda a sala. 

 

- Casos mais extremos serão levados à coordenação para uma análise conjunta (coordenação-
professor-aluno) da situação e definição de estratégias adequadas ao caso. 

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: ROBSON CELESTINO DE JESUS 

Assinatura:  _________________________________________    Data: ___/___/____ 

 

 

  



 

___________________________________________________________________________

_____________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
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2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

Nome do coordenador (a): LUIZ ROCHA 

Assinatura: _________________________________________       Data: ___ / ___ / ____:    

 

 

____________________________________ 

Data e ciência do Coordenador Pedagógico     

 

 

 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº                  aprovado pela portaria Cetec nº                 de       /      / 

Etec  de CARAPICUÍBA 

Código: 144 Município: CARAPICUÍBA 

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES 

Qualificação: AUXILIAR EM REDES DE COMPUTADORES 

Componente Curricular: FUNDAMENTOS DE REDES 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 HA 

Professor: JULIO WINK FILHO 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 

profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 

componente curricular. 

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 

Ensino Técnico 
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Identificar os diversos tipos de topologia de redes; 

Identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de rede de 
computadores e seus ativos; 

Configurar protocolos de comunicação. 
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 II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular: FUNDAMENTOS DE REDES                  Módulo: I 

 

  
Nº 

  
Competências 

 

Nº 

  
Habilidades 

  
Nº 

  
Bases Tecnológicas 

  

1. Identificar e classificar tipos de redes 

de computadores.    

 

2. Identificar as topologias de redes.   

 

3. Identificar as arquiteturas de redes.   

 

4. Usar e implantar redes de 

computadores de pequena 

complexidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Apresentar diferentes tipos de redes de 

computadores. 

 

1.2. Apresentar tipos de redes.  

  

2. Identificar protocolos de comunicação.   

 

3. Reconhecer as camadas do modelo TCP/ 

IP.   

 

4. Ligar redes de computadores de pequena 

complexidade. 

  

1. Conceitos de redes: 

LAN, WAN, MAN  

  

2. Princípios de topologia de redes:  anel, 

barramento, estrela   

 

3. Normas de referências de arquitetura 

de redes:  OSI/ TCP IP   

 

4. Conceito de protocolos de 

comunicação:  TCP/ IP, IPX/ SPX, 

NETBEUI  
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5. Padrões de redes:  Ethernet, Fast 

Ethernet, ATM, FDDI   

 

6. Procedimento de interconexão de 

redes, endereçamento de redes, 

máscaras de sub-redes   

 

7. Conceitos e procedimentos de 

configurações básicas de redes   

 

Ferramenta de Apoio:  Packet Tracer  

 III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Componente Curricular:  FUNDAMENTOS DE REDES                    Módulo: I 

 

Habilidade Bases Tecnológicas   Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia/Mês 
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Aula inaugural. 

Apresentação das Competências, 

Habilidades e Bases Tecnológicas. 

Definição do contrato pedagógico 

 

20/07 

1.1. Apresentar diferentes tipos de 

redes de computadores. 

1. Conceitos de redes: 

LAN, WAN, MAN  

  

 

Aula expositiva com apresentação dos 

conceitos de redes 

 

27/07 

1.2. Apresentar tipos de redes.  

 

Realização de pesquisa em laboratório de 

informática 

Debate em grupo sobre os resultados das 

pesquisas 

 

03/08 
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2. Identificar protocolos de 

comunicação.   

2. Princípios de topologia de redes:  

anel, barramento, estrela   

 

Aula expositiva sobre os princípios das 

topologias existentes 

 

10/08 

 

Atividade prática em laboratório utilizando 

ferramenta de apoio Packet Tracer 

simulando topologias de redes 

 

17/08 a 24/08 

2. Identificar protocolos de 

comunicação.   

2. Princípios de topologia de redes:  

anel, barramento, estrela   

 

Continuação de atividade prática em 

laboratório utilizando ferramenta de apoio 

Packet Tracer simulando topologias de 

redes 

 

31/08 

3. Reconhecer as camadas do 

modelo TCP/ IP.   

3. Normas de referências de arquitetura 

de redes:  OSI/ TCP IP   

 

Aula expositiva com apresentação do 

modelo OSI e suas camadas 

 

14/09 a 21/09 
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Atividade de recuperação para alunos 

com baixo rendimento e dificuldade de 

aprendizagem. 

 

28/09 

4. Ligar redes de computadores de 

pequena complexidade. 

4. Conceito de protocolos de 

comunicação:  TCP/ IP, IPX/ SPX, 

NETBEUI  

 

Apresentação do conceito de protocolos 

em aula expositiva. Atividades práticas 

com desenvolvimento e configuração de 

protocolos na ferramenta Packet Tracer 

 

05/10 a 19/10 

 

Atividade prática em laboratório de 

configuração de protocolos na ferramenta 

Packet Tracer 

 

28/10 

4. Ligar redes de computadores de 

pequena complexidade. 

5. Padrões de redes:  Ethernet, Fast 

Ethernet, ATM, FDDI   

 
Aula prática com utilização de ferramenta 
de apoio Packet Tracer simulando a 
utilização de diversos padrões de redes 
 

09/11 
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4. Ligar redes de computadores de 

pequena complexidade. 

6. Procedimento de interconexão de 

redes, endereçamento de redes, 

máscaras de sub-redes   

 
Aula prática com utilização de ferramenta 
de apoio Packet Tracer simulando 
procedimentos de interconexão de redes 
 

16/11 

4. Ligar redes de computadores de 

pequena complexidade. 

7. Conceitos e procedimentos de 

configurações básicas de redes   

 

 

Apresentação de conceitos e 

procedimentos de configuração básica de 

redes em aula expositiva. Atividades 

práticas com procedimentos de 

configuração de redes na ferramenta 

Packet Tracer 

 

23/11 a 30/11 

  

 

Atividade de recuperação para alunos 

com baixo rendimento e dificuldade de 

aprendizagem. 

 

07/12 
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 IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho  Evidências de 

Desempenho 

 

1. Identificar e classificar tipos 

de redes de computadores.    

 

2. Identificar as topologias de 

redes.   

 

 
Elaboração de trabalhos escritos 
na norma padrão 
 
Configuração de redes em 
simulador 
 
Pesquisas realizadas sob 
observação do professor 
 

 
Objetividade e clareza nas 
informações de pesquisas 
apresentadas na forma escrita e na 
apresentação de projeto  
 
Cumprimento das tarefas 
solicitadas 
 
Cumprimento de prazos 
 

 
Relatórios de pesquisa  
 
Arquivos salvos no 
desenvolvimento das atividades na 
ferramenta Packet Tracer 
 
Entrega de documentação com 
conteúdo escrito na norma padrão 
e formatado de acordo com os 
padrões pré-estabelecidos 
 

                                                           
 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

3. Identificar as arquiteturas de 

redes.   

 

4. Usar e implantar redes de 

computadores de pequena 

complexidade. 

Observação direta na explanação 
oral, no debate de ideias e 
discussões em grupo 
 
Observação direta no 
comprometimento e na dedicação 
às tarefas  
 
Desenvolvimento de projeto 
 

Interesse, criatividade e busca de 
soluções nas tarefas de 
desenvolvimento das atividades 
práticas 
 
 
 

Apresentação dos resultados 
obtidos na configuração de 
computadores em redes de 
pequena complexidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

V – Plano de atividades docentes* 
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Atividades Previstas 

Projetos e 

Ações voltados 

à redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 

meio de ações e/ou 

projetos voltados à 

superação de defasagens 

de aprendizado ou em 

processo de Progressão 

Parcial 

Preparo e correção 

de avaliações 

Preparo de 

material didático 

Participação em 

reuniões com 

Coordenador de 

Curso e/ou 

previstas em 

Calendário Escolar 

      

Julho 

 

X 

 

   X 

Agosto 

 

X 

 

X  X  

Setembro 

 

 

 

X X  X 

Outubro 
 

 
X    
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Novembro 

 

 

 

X X   

Dezembro 

 

 

 

   X 

 

*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Redes de Computadores - 5ª Edição – 2011 - Tanenbaum, Andrew S. – Editora Pearson 

Education 

 

Redes de Computadores, Guia prático - 2ª Edição Morimoto, Carlos Eduardo – Editora Sul 

Editores 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

 

 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Recomendação de leituras adicionais. 

Atividades adicionais para fomentar visão crítica na leitura e compreensão de textos. 

As recuperações contínuas são aplicadas individualmente, assim que detectadas as dificuldades 

do aluno nas próprias aulas a posteriormente nas revisões. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: JULIO WINK FILHO 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso deverá verificar se o 

Plano de Trabalho Docente planejado diz respeito ao que está estabelecido do Plano de Curso, em especial no 

que está definido para o Componente Curricular.     

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
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____________________________________ 

Data e ciência do Coordenador Pedagógico     

 

 

 

XI– Replanejamento 

 

 

 

 

 

 

 


