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PLANO DE DISCIPLINA 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: REDES DE COMPUTADORE S 

CURSO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO M ÉDIO 

SÉRIE: 2º ANO 

CARGA HORÁRIA: 2 A/S - 80 H/A – 67 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: JOSE HERMANO CAVALCANTI FILHO 

EMENTA 
Contexto histórico e motivação para o surgimento das redes. Conceito de rede de 
computadores. Classificação das redes quanto à área de cobertura. Fundamentos 
sobre padrões de redes locais baseados na família Ethernet. Fundamentos sobre 
padrões de redes locais sem fio. Fundamentos sobre endereçamento IP.  Noções 
sobre os serviços de comunicação oferecidos pelos protocolos TCP e UDP. Noções 
sobre segurança de redes e de dados. Práticas sobre configuração da conexão de 
clientes a redes locais. Práticas sobre configurações básicas de segurança. 

OBJETIVOS 
Geral  

- Compreender os fundamentos básicos sobre redes de computadores e utilizar seus 
recursos para suportar as atividades relacionadas ao desenvolvimento de programas 
computacionais. 
 

Específicos 
- Compreender a necessidade e a importância das redes de computadores 
- Definir noções sobre redes de computadores 
- Identificar os padrões de redes locais existentes no mercado 
- Compreender os fundamentos sobre endereçamento IP aplicado a redes de 
pequeno e médio porte 
- Realizar a configuração de uma pequena rede local baseada em padrão da família 
Ethernet e padrão de rede sem fio 
- Configurar recursos básicos de segurança para computadores em uma rede 
- Acessar e utilizar recursos disponibilizados em uma rede de computadores  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
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1. Histórico e evolução 
2. Conceito de redes de computadores 
3. Componentes das redes 
4. Classificação das redes quanto à área de cobertura 
5. Fundamentos sobre os padrões de redes locais cabeadas: do Ethernet ao 
10Gigabit Ethernet 
6. Fundamentos sobre os padrões de redes locais sem fio: IEEE 802.11a/b/g/n 
7. Endereçamento IP – classes de endereçamento A, B e C 
8. Prática de configuração de uma rede local cabeada 
9. Prática de configuração de uma rede local sem fio 
10. Prática de compartilhamento de recursos em uma rede local e acesso a esses 
recursos 
11. Serviços de comunicação oferecidos pelos protocolos TCP e UDP. Conceito 
de portas. 
12. Fundamentos sobre segurança de dados e redes de computadores 
13. Prática de configurações básicas de segurança nos computadores e dispositivos 
de uma rede 

METODOLOGIA DE ENSINO  
- Aulas teóricas expositivas ilustradas com recursos audiovisuais, utilizando software 
de apresentação e material disponível na Internet. 
- Aulas práticas em laboratório de redes de computadores, utilizando roteiros que 
podem ser executados individualmente ou em grupos com, no máximo, 02 
componentes. 

AVALIAÇÃO  DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM   
- 01 avaliação teórica após a conclusão da unidade 6 
- 01 avaliação teórico-prática após a conclusão da unidade 13 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá, nos Núcleos de 
Aprendizagem, por meio de atividades que possibilitem ao estudante a apreensão 
efetiva dos conteúdos, de acordo com o previsto na LDB e nas Normas Didáticas dos 
Cursos Técnicos Integrado ao Ensino Médio do IFPB (item 2.3, artigos 28 a 30). 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
- Quadro branco.  
- Marcadores para quadro branco.  
- Sala de aula com microcomputador e TV ou projetor multimídia, com acesso à 
Internet, para apresentação de slides ou material multimídia utilizado nas aulas 
teóricas.   
- Laboratório de microcomputadores interligados em rede, contendo dispositivos de 
intreconexão como switches, placas de rede wireless, access points e roteadores 
wireless, sistema operacional Windows. 

REFERÊNCIAS 
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Tutoriais sobre redes de computadores . Disponível em 
<http://www.hardware.com.br>, acesso em: 30 mar. 2016. 


