
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SUBSEQUENTE OU SUPERIOR 

TURMA: INFORMÁTICA – SEGUNDO PERÍODO 
CURSO: TÉCNICO SUBSEQUENTE EM INFORMÁTICA 
COMPONENTE CURRICULAR: REDES DE COMPUTADORES II 
PROFESSOR(A) FORMADOR(A): SILVIO LUCAS DA SILVA 

SEMESTRE: 2020.1 
CARGA HORÁRIA (100 %): 56 H 

 

 
TÓPICO 

 
UNIDADE 

SEMESTRAL 

 

 
AULA 

 
TEMA 

 
OBJETIVOS 

RECURSOS DIDÁTICO 
PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 
WEB 
AULA 

1 2020.1 1 Ambientação 
dos alunos 

- Conhecer o ambiente 
virtual Google Classroom; 

 
- Identificar as etapas das 

aulas remotas no âmbito do 
IFPB; 

- Videochamadas via 
Google Meet 

- Fórum de 
Discussão (não 

avaliativo) 

31/08 a 
04/09/2020    

2 2020.1 2 Acolhida dos 
alunos 

- Compreender a conjuntura 
atual (pandemia); 

 
- Identificar os pontos 

vistos na disciplina até a 
pausa das aulas presenciais; 

- Vídeo 
motivacional: “O 
esforço” (Leandro 

Karnal) com duração 
de 4min27seg 

(Fonte: 
https://youtu.be/s_rb

meOP3T0) 
 

- Documento em 
formato PDF com os 

principais temas 
adotados durante 

antes da pandemia. 

- Questionário 
no Google 

Forms 

08/09 a 
14/09/2020 10 pontos  

Webaula 
1 a ser 

realizada 
no dia 8 

de 
setembro 
de 2020 
(19:00) 

 
 
3 

2020.1 3 

Arquitetura 
TCP IP. 

Camada de 
aplicação 

- Associar os principais 
protocolos da camada de 

aplicação com a solução de 
problemas em uma rede de 

computadores; 
 

- Identificar as portas 
(sockets) dos protocolos da 

camada de aplicação; 
 

- Aula Narrada 

- Caça-palavras 
com os 

principais 
conceitos 

(gamification) 

15/09 a 
21/09/2020 10 pontos  

Webaula 
2 a ser 

realizada 
no dia 15 

de 
setembro 
de 2020 
(19:00) 



4 2020.1 4 - Camada de 
Transporte 

- Descrever o 
funcionamento do 

transporte de informações 
fim a fim na Internet; 

 
- Conhecer as principais 

características dos 
protocolos de transporte: 

TCP e UDP. 

- Vídeoaula (Recurso 
Educacional Aberto) 

 
- Documento em 

formato PDF 
abordando o tema 

- Questionário 
no Google 

Forms 

22/09 a 
28/09/2020 10 pontos  

Webaula 
3 a ser 

realizada 
no dia 22 

de 
setembro 
de 2020 
(19:00) 

5 2020.1 5 - Camada de 
Rede 

- Conhecer as principais 
funcionalidades da camada 

de rede; 
 

- Compreender o 
funcionamento básico do 
roteamento na Internet; 

- Vídeoaula  29/09 a 
05/10/2020   

Webaula 
4 a ser 

realizada 
no dia 29 

de 
setembro 
de 2020 
(19:00) 

6 2020.1 6 
- 

Endereçamen
to IP 

- Identificar classes de 
endereços IPs; 

 
- Aplicar conceitos 

associados aos endereços 
IPs: máscaras de subrede 

padrão, endereços de rede e 
de broadcast. 

- Aula narrada 
Lista de 

exercícios Parte 
1 

06/10 a 
12/10/2020 20 pontos  

Webaula 
5 a ser 

realizada 
no dia 06 

de 
outubro 
de 2020 
(19:00) 

7 2020.1 7 

- Camada de 
Rede – 
Tópicos 
finais 

- Conhecer o 
funcionamento do NAT; 

 
- Identificar as necessidades 

de subnetting; 

- Aula narrada 
Lista de 

exercícios Parte 
2 

13/10 a 
19/10/2020 10 pontos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webaula 
6 a ser 

realizada 
no dia 13 

de 
outubro 
de 2020 
(19:00) 



8 2020.1 8 

-  Camada 
Física / 

Camada de 
Enlace 

 
- 

Equipamento
s de Redes 

- Conhecer os principais 
tipos de meios físicos de 

transmissão utilizados: par 
trançado e fibra óptica. 

 
- Aplicar os meios físicos 
de transmissão de acordo 
com as necessidades do 

cliente; 
 

- Utilizar os equipamentos 
de rede em uma 

infraestrutura básica; 
 

- Vídeoaula (Recurso 
Educacional Aberto) 

 
- Documento em 

formato PDF 

Fórum de 
Discussão: 

Postagem de 
fotos de 

dispositivos 
disponíveis na 

casa dos alunos, 
identificando 

suas 
funcionalidades 
/ modelo / etc. 

20/10 a 
26/10/2020   

10 pontos 

Webaula 
7 a ser 

realizada 
no dia 20 

de 
outubro 
de 2020 
(19:00) 

9 2020.1 9 
- 

Cabeamento 
Estruturado 

- Conhecer os principais 
conceitos sobre cabeamento 

estruturado; 
 

- Conhecer as principais 
normas referentes ao 

cabeamento estruturado 
 

- Documento em 
formato PDF 

 
- Audioaula 
(podcast) 

 27/10 a 
02/11/2020   

Webaula 
8 a ser 

realizada 
no dia 27 

de 
outubro 
de 2020 
(19:00) 

10 2020.1 10 

- 
Cabeamento 
Estruturado 
(continuação

) 

- Identificar os principais 
subsistemas de cabeamento 
estruturado em um edifício; 

 
- Identificar os principais 

dispositivos passivos (racks 
/ patch panels, etc.) 

utilizados no cabeamento 
estruturado. 

 

- Aula narrada  03/11 a 
09/11/2020   

Webaula 
9 a ser 

realizada 
no dia 03 

de 
novembro 
de 2020 
(19:00) 



11   - Redes sem 
fio 

- Compreender o 
funcionamento de uma rede 

sem fio doméstica; 
 

- Identificar os principais 
padrões de rede sem fio e 

suas diferenças; 
 

- Aplicar os protocolos de 
segurança em uma rede 

sem fio doméstica; 

 
- Aula narrada 

 
 

- Utilização de 
simulador on-line de 
roteadores sem fio 

(diversos fabricantes) 
 

- Questionário 
no Google 

Forms 
 

Fórum de 
Discussão: 

Segurança de 
Redes sem Fio 
(utilização dos 

dispositivos 
disponíveis 

pelos alunos em 
casa) 

10/11 a 
16/11/2020   

10 pontos 

Webaula 
9 a ser 

realizada 
no dia 10 

de 
novembro 
de 2020 
(19:00) 

12   
- Projeto de 
Redes Top-

Down 

- Identificar as necessidades 
de um projeto de 

cabeamento estruturado; 
 

- Conhecer a metodologia 
top-down. 

 
- Documento em 

PDF (layout básico – 
planta baixa) 

 
- Vídeoaula 

- Fórum de 
Discussão: A 

turma será 
dividida em 

grupos com o 
objetivo de 

identificar as 
principais 

características do 
layout e 

sugerirem 
melhorias ao 

projeto de 
cabeamento 
executado. 

17/11 A 
23/11/2020   

20 pontos 

Webaula 
9 a ser 

realizada 
no dia 17 

de 
novembro 
de 2020 
(19:00) 
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