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 “As escolas nos ensinam 

tudo menos viver.”  

(ALLAN KARDEC) 



 

 

RESUMO 

As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) tendem a ser uma 
necessidade de toda a sociedade, estando presente em todas as atividades que são 

desenvolvidas por um ser humano, mesmo nas mais comuns, o uso se tornou 
recorrente e indispensável frente a pandemia enfrentada em detrimento a infecção do 
corona vírus, pela covid-19, situação que evidenciou a utilização dessa ferramenta de 

forma mais segura, conseguindo acelerar os trâmites em várias esferas, tanto no 
tocante ao trabalho, escola e laser, sendo que nas aulas além de relevante, tornou-se 

o único meio de transmissão no qual não oferecesse risco para os alunos. A 
dificuldade de aquisição de novos saberes não se restringe apenas as escolas de 
ensino básico, abrange todos os segmentos de multiplicação de conhecimentos, não 

diferindo no Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
do Instituto Federal do Tocantins - Campus Araguaína, onde uma das disciplinas que 
apresentam maior dificuldade de aprendizagem para os alunos está relacionada a 

Rede de Computadores, na disciplina de Redes de computadores, do semestre 
2019/2, onde 43% da turma foram reprovados nessa disciplina, essa informação 

mostrou-se ser verdadeira, ao observar que muitos alunos (porcentagem) 
apresentaram dificuldade de aprendizagem, isso comprovado dado o número de 
reprovação da disciplina e, consequentemente, necessitaram para o exame final, por 

não ter atingindo as habilidades e competências necessárias a aprovação. Para tanto, 
o professor propôs uma atividade prática, como prevê os requisitos da disciplina. 

Desse modo, parte prática proposta foi realizar a manutenção de toda rede interna da 
Escola Municipal Leia Raquel da Mota, a escolha dessa unidade escolar foi devido 
aos diversos questionamentos de servidores do local sobre as instalações de redes 

que não atendiam a demanda e dificultavam a realização de serviços simples e 
cotidiano, optando assim pela reconstrução de toda a instalação da rede de internet 

de forma que pudesse sanar todas as problemáticas existentes e colocar em prática 
o conhecimento adquirido no de decorrer do curso de formação, com isso a 
metodologia adotada foi um relato de experiência, de abordagem qualitativa, a partir 

de revisão bibliográfica e documental. Esse modelo de avaliação além de ter sido 
exitoso, buscou fora da instituição, contribuir para que os alunos pudessem na prática 

desenvolver as habilidades esperadas e socialmente contribuir na manutenção do 
funcionamento da escola. Com este trabalho, percebemos o quanto esse modelo de 
avaliação contribuiu, positivamente, para o processo de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos da disciplina, bem como possibilitou uma troca de experiência entre alunos 
e professor fora do ambiente acadêmico, estabelecendo uma relação entre o 

conhecimento acadêmico e o mundo do trabalho. 
 
Palavras-chaves: Ensino Prático, Redes de Computadores, Alternativas de 

Recuperação. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ABSTRACT 

Information and Communication Technologies (ICT) tend to be a necessity for the 

whole society, being present in all activities that are developed by a human being, even 

in the most common ones, the use has become recurrent and indispensable in the face 

of the pandemic faced to the detriment of the infection of the corona virus, by covid-

19, a situation that evidenced the use of this tool in a safer way, managing to speed 

up the procedures in several spheres, both with regard to work, school and laser, being 

that in classes besides being relevant , became the only means of transmission in 

which it did not pose a risk to students. The difficulty in acquiring new knowledge is not 

restricted to basic education schools, it covers all segments of knowledge 

multiplication, not differing in the Higher Technology Course in Analysis and Systems 

Development at the Federal Institute of Tocantins - Campus Araguaína, where a of the 

disciplines that present greater learning difficulties for students is related to Computer 

Network, in the discipline of Computer Networks, from semester 2019/2, where 43% 

of the class failed in this discipline, this information proved to be true, note that many 

students (percentage) had learning difficulties, this proved given the number of failures 

of the discipline and, consequently, they needed for the final exam, because they did 

not reach the necessary skills and competences to pass. For this, the teacher proposed 

a practical activity, as foreseen the requirements of the discipline. Thus, the proposed 

practical part was to carry out the maintenance of the entire internal network of the 

Read Raquel da Mota Municipal School, the choice of this school unit was due to the 

various questions from local employees about network installations that did not meet 

the demand and hindered the implementation of simple and everyday services, thus 

opting for the reconstruction of the entire installation of the internet network so that it 

could remedy all the existing problems and put into practice the knowledge acquired 

during the course of the training, with that the adopted methodology was a report of 

experience, of qualitative approach, from bibliographic and documentary review. This 

evaluation model, in addition to being successful, sought outside the institution to 

contribute so that students could in practice develop the expected skills and socially 

contribute to maintaining the functioning of the school. With this work, we realized how 

much this evaluation model contributed positively to the process of teaching and 

learning the contents of the discipline, as well as allowing an exchange of experience 

between students and teacher outside the academic environment, establishing a 

relationship between academic knowledge and the world of work. 

 

Keywords: Teaching, Computer Networks, Recovery Alternatives.  
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1       INTRODUÇÃO 

 

O trabalho é resultado de uma atividade realizada na disciplina de Redes de 

Computadores, (do curso de Superior Tecnólogo em análise e desenvolvimento de 

sistemas, pelo IFTO, Campus Araguaína), sob a supervisão do professor Alexandre 

Cotrim Vilas Boas. O trabalho objetiva em fazer a relação teoria e prática de forma 

que possa evidenciar a relevância do conhecimento adquirido para futura atuação 

profissional, de forma eficiente e comprometida conseguindo atender as solicitações 

de nossos clientes, para apresentação de nossa atuação de assistência técnica, foi 

escolhida a Escola Municipal Leia Raquel Dias Mota, contando com o apoio dos 

docentes do 4º Período do instituto Federal do Tocantins – Campus de Araguaína, 

em virtude da necessidade de atividade prática para o exame final, buscou -se fora 

da instituição,  a realização de uma atividade que pudessem na prática desenvolver 

as habilidades esperadas e socialmente contribuir  na manutenção do 

funcionamento da escola, percebendo que com essa ação o quanto esse modelo de 

avaliação contribuiu, positivamente, para o processo de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos da disciplina, bem como possibilitou uma troca de experiência entre 

alunos e professor fora do ambiente acadêmico, estabelecendo uma relação entre o 

conhecimento acadêmico e o mundo do trabalho. 

Neste sentido, ao buscar relacionar os conhecimentos de base teórica e a 

prática, buscamos contribuir socialmente com a Escola Municipal Leia Raquel da 

Mota, que não conta em seu quadro administrativo com servidores técnicos 

destinados a manutenção de redes. Desse modo, além de contribui r com a escola, 

foi momento de aprendizagem e avaliação prática da disciplina como requisito de 

obtenção de notas no exame final. 

Para explanação dos conteúdos apresentou-se todas as etapas que 

envolveram essa parte prática e como essa prática contribuiu positivamente para o 

processo de aprendizagem, como uma alternativa para os alunos que não teriam 

essas experiências dentro do ambiente acadêmico. 

Canez e Severo (2016, p. 476) comentam que “a escola tem a função de formar 

cidadãos, dar aos alunos os ensinamentos da qual necessitam para viver e trabalh ar 

neste mundo de evolução, bem como orientá-los para a vida”. Tornando a escola, mais 

uma vez, responsável por garantir, às gerações futuras, qualificação para um mercado 

cada dia mais competitivo e tecnológico. Entretanto, as dificuldades que persistem 
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no dia a dia do ensino, desafiando e provocando a criatividade da educação para 

desenvolver um trabalho em busca do conhecimento. 

Observa-se que no mercado de trabalho parte dos jovens após concluírem o 

Ensino Fundamental, deparam com dificuldades primárias para acessar, pesquisar 

e buscar seu crescimento de forma individual, não compreendendo as ferramentas 

que possam auxiliar neste crescimento, reforçando esse entendimento, verifica-se o 

que exemplifica Canez e Severo (2016): 

 

Ao concluírem o ensino fundamental muitos estudantes têm 
dif iculdades para realizar pesquisas e trabalhos escolares. Diversos 
problemas podem ser observados em muitos trabalhos escolares, pois 
é um “copia e cola” desenfreado, sem formatação correta, com 
assuntos que acabam fugindo da proposta apresentada pelo professor. 

[CANEZ e SEVERO, 2016, p. 477]. 
 

Mesmo havendo programas governamentais de ampliar o ensino da informática, por 

meio de programas como o ProInfo (Programa Nacional de Tecnologia Educacional), 

esses problemas são ainda mais expressivos dentro das escolas públicas. Essas 

iniciativas têm o objetivo de proporcionar o uso da informática na rede pública de 

educação básica, disponibilizando computadores, recursos digitais e conteúdos 

educacionais. Todavia, o que podemos notar é que existem obstáculos a serem 

superados. Pode-se destacar a falta de manutenção adequada nos laboratórios de 

informática, que muitas vezes se encontram sucateados, necessitando de 

manutenção, atendendo de forma efetiva a gestão do laboratório de informática. 

 

 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Contornar o problema da falta de aulas práticas em laboratórios, resolver o 

problema da dificuldade de aprendizado dos alunos da disciplina de redes de 

computadores, e reestruturar a rede de computadores da escola Leia Raquel da Mota. 
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1.1.2 Objetivos Específicos: 

 

• Conhecer a realidade e detectar a problemática apresentada pelos 

usuários da Escola escolhida; 

• Apontar possíveis soluções que pudessem elucidar a problemática 

detectada; 

• Reestruturar toda a rede de internet de forma a coloca-la em 

funcionamento; 

• Colocar o sistema em funcionamento para que possa sanar a falta 

de aulas práticas no laboratório de redes de computadores; 

 

1.2 Problema da Pesquisa 

    

 Quais os prejuízos sofridos pelos acadêmicos com a ausência de um laboratório 

de informática para a ministração das aulas de Redes de Computadores dentro da 

instituição de ensino, considerando a relevância das aulas práticas na aquisição de 

conhecimentos e formação de profissionais competentes e com domínio de atuação 

no mercado de trabalho?  

 

1.3     Justificativa 

 

De acordo com o estudo realizado por Rauen (2003) a maior dificuldade 

apontada por 50% dos alunos, no aprendizado da disciplina de rede de computadores, 

é a ausência de laboratórios para a prática do conhecimento adquirido em sala de aula, 

como:  instalação e configuração de switches, roteadores, configuração de 

segurança em redes. 

Foi realizada em virtude da maioria das universidades que mantém o curso de 

redes de computadores não oferecem laboratórios para prática de ensino, e nas 

poucas que possuem o laboratório, a viabilidade se fez através de professores e 

alunos empenhados em manter o funcionamento dos ambientes informatizados, pois 

são autossustentáveis. Devido alto custo, o governo não disponibiliza verbas 

suficientes para a realização e manutenção do laboratório. 

A ausência de investimentos tende a desestimular o interesse e o 

envolvimento de alunos e professores em otimizar o ambiente de conhecimento, 
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fator que estimula a outras problemáticas que interferem no bom rendimento do 

processo de ensino aprendizagem, como o conteúdo amplo e pouco tempo de aula, 

falta de seminário sobre a matéria e pequeno espaço de tempo para exposição de 

didática eficiente e que consiga suprir a necessidade de todos os alunos.  

Verifica-se que a utilização da prática supervisionada, onde o aluno poderá 

tirar todas as suas duvidas com o professor no momento em que estás surgem, 

poderia ser uma alternativa eficiente para elucidação de duvidas, bem como, a 

recuperação da matéria de redes, muito bem vista por alunos que pode explorar o 

potencial de tudo que aprendeu em sala de aula, haja vista que a grande maioria das 

universidades não contemplam laboratório de redes para pratica da matéria de redes 

de computadores por ser caro a sua aquisição e manutenção. 

Embora o projeto não tivesse nenhum vínculo direto com a escola, a boa 

relação entre o aluno do curso de Análise desenvolvimento de Sistema, que estudou na 

unidade, e a direção da escola facilitou à adesão a proposta de atividade, onde 

conseguiu-se atender uma necessidade eminente dos alunos por um campo de 

atuação e aquisição de aprendizagem e da  escola de um serviço de qualidade e 

que pudesse sanar a problemática existente de utilização dos serviços de internet. 

Antes de iniciar o planejamento, foi realizado um contato prévio com a direção da 

escola, que viu com bons olhos a iniciativa da instituição de ensino em se disporem 

a contribuir com a unidade escolar e com isso beneficiar todo o quadro de alunos e 

professores da unidade de ensino. A situação do espaço foi informada, e logo em 

seguida a rede de internet, equipamentos e computadores do laboratório foram 

disponibilizados para serem examinados e consertados, caso necessário. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para a execução desse trabalho foi necessário buscar um ambiente que 

oferecesse oportunidade de realização de um trabalho completo de rede de internet, 

bem como que houvesse oportunidade de aquisição de conhecimentos essenciais e 

fundamentais para o crescimento profissional das pessoas envolvidas no projeto, 

considerando que a seleção do ambiente foi feita a partir da apresentação de um 

colega,  sobre os problemas enfrentados por professores da unidade escolar da rede 

municipal, os quais não estavam conseguindo ministrar suas aulas virtuais em virtude 

dos problemas com internet desse local, para o levantamento dos dados essenciais 

para a execução do trabalho foi realizada uma pesquisa com os alunos, através do 

google forms, a pesquisa de carater qualitativa foi composta de 04 perguntas de 

múltiplas escolhas, contando com um total de 10 alunos participantes, os participantes 

foram selecionados, devido estarem na atividade prática de recuperação, objetivando 

ainda  ampliar seus conhecimentos e aprimorar suas qualidades profissionais. 

 

 

O eixo principal da atividade foi no intuito de realizar uma atividade de 

recuperação bimestral da disciplina de redes de computadores, fundamental para a 

absorção do conhecimento em desenvolvermos na prática o conteúdo disseminado 

em sala de aula pelo professor da disciplina de redes de computadores, fator que foi 

prejudicado devido a universidade não poder oferecer aos alun os, com isso foi 

pesquisado que no ano 2020 no município de Araguaína existem 33 escolas na zona 

urbana e 13 na zonal rural totalizando 49 escolas municipais, com um contato de um 

colega ligado diretamente a escola escolhida, esse fator primordial para escolha da 

mesma. 

Após a escolha do ambiente, foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre o 

assunto, fazendo um fichamento dos dados mais relevantes para que pudessem ser o 

direcionamento teórico de todo o trabalho, podendo fazer uma relação teórico x prática 

de forma clara e sucinta, objetivando em facilitar a leitura do trabalho e apresentado.  
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 

3.1 Instituição a ser atendida 

 

A Escola Municipal Leia Raquel Dias Mota localizada na Rua Butiá, S/N - Vila 

Ribeiro, Araguaína - TO, escola pública e urbana, funciona em um prédio próprio, com 

água e energia elétrica da rede pública, esgoto sanitário por fossa e coleta de lixo 

periódica. 

Possui uma estrutura com sala de professores, laboratório de informática, sala 

de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado, quadra de 

esportes descoberta, cozinha, banheiro adequado à educação infantil, banheiro ade- 

quado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, banheiro com chuveiro e pátio 

descoberto Recursos limitados, mas que tem atendido grande parte da demanda dos 

alunos: aparelho de DVD, projetor multimídia - Data show, 10 salas existentes, 2 

equipamentos de TV, 3 impressoras, 6 aparelhos de som, 17 computadores na escola, 

5 para uso administrativo, 12 para uso dos alunos, 42 funcionários, acesso à internet 

banda larga. 

Disponibiliza alimentação escolar (uma refeição diária) para os alunos, atendi- 

mento educacional especializado e atividade complementar. As modalidades de ensino 

oferecidas pela instituição são de ensino regular, pré-escola (4 e 5 anos) e ensino 

fundamental. A equipe de servidores da escola é composta pelos funcionários, profes- 

sores, direção, equipe de apoio e aprendizagem, orientadora educacional, pedagoga e 

conselho escolar formado por pais e professores. Seu desempenho na Avaliação do 

IDEB, 2017 foi de 5.0. Possui 341 alunos (segundo dados do Censo Escolar de 2019) 

em Ensino Fundamental I. 

Observa-se que muitos são os problemas que interferem no desempenho do 

processo de ensino aprendizagem, sendo que nesse período de pandemia( Covid-19), 

muitos novos problemas são evidenciados, pois o interesse dos alunos fica mais 

distante, devido à dificuldade de acesso ao ensino, no caso da escola escolhida à 

deficiência do sistema de internet dificultava ainda mais esse processo. 

Quando antes a evasão e abandono escolar representava o problema central 

da educação brasileira, abrangendo todos os segmentos de ensino, onde o Ministério 
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da Educação define a evasão como: “Saída definitiva do curso de origem sem 

conclusão, ou a diferença entre ingressantes e concluintes, após uma geração 

completa” (BRASIL, 1997, p. 19).  

Atualmente essa evasão pode ser caracterizada sobre vários aspectos, a falta 

de acesso dos alunos as plataformas, a não entrega das atividades propostas, a falta 

de comunicação entre aluno e a escola, porém o que tem sido feito para elucidar essa 

problemática, Lopes (2006) afirma que: “Muito se faz para conquistar novos alunos, 

mas muito pouco esforço tem sido feito no sentido de reter ou aumentar o nível de 

satisfação de seus atuais [...]”. 

Focando nessa questão e juntando com a necessidade dos acadêmicos em 

aprender mais e comprovar na prática o conhecimento adquirido em sala de aula, que 

houve a junção de ambos para resolver o problema de ensino e ministração de 

conhecimentos pela unidade escolar escolhida e dos acadêmicos que necessitam da 

oportunidade em comprovar os conhecimentos adquiridos e recuperação da média 

final da disciplina de redes de computadores. 

A Escola foi escolhida por possuir um laboratório de informática, que está sendo 

utilizado por alunos e professores. Observa-se a existência de uma estrutura não 

adequada em termos materiais, porém com problemas físicos como rede elétrica, para 

realizar um trabalho expressivo no que tange a tecnologia, mas que não está sendo 

aproveitado de forma eficaz. Na situação a escola depara-se com a carência de 

recurso humano qualificado para adequação do ambiente de acesso ao mundo digital 

que a internet oferece, para o uso das tecnologias direcionadas para o avanço 

educacional, bem como uma rede de internet adequada para uma melhor utilização dos 

recursos disponíveis. 

 

3.2 Problemas a serem solucionados pela atividade prática  

 

A partir do conhecimento que um dos acadêmicos, possuía a respeito da 

unidade escolar, das condições precárias e sucateadas do ambiente do laboratório 

de informática, pesquisa feita pelos alunos que necessitavam de nota aprovativa na 

disciplina e por ter conhecimento da realidade dessa unidade escolar, das 

dificuldades vivenciadas pelos professores e alunos no dia a dia para acessar 

conteúdos disponíveis na rede. Após a descoberta do ambiente propício para a  
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realização do trabalho, sendo que o laboratório estava parado toda a rede de internet 

estava desligada devido à falta de manutenção preventiva, pois na escola não 

contem um profissional para executar essa manutenção devido ao uso foi se 

deteriorando ao passar do tempo impossibilitando os trabalhos para acessar 

conteúdo na rede sem condições de poder ser utilizado, foi realizada uma proposta 

para o coordenador do curso, evidenciando a relação custo benefícios para ambos 

os lados envolvidos, com a explanação das dificuldades, com o conhecimento do 

coordenador do curso, feitas através de fotos e relatos que descrevessem a realidade 

do laboratório de informática da escola, demonstrando o mau funcionamento dos 

computadores, máquinas desconectadas à internet, problemas com impressora, 

internet caindo, equipamento sucateados, entre outros problemas. A partir desses 

relatos a coordenação do curso decidiu contribuir com o objetivo de melhorar as 

condições de acesso à rede e, consequentemente, melhorar a funcionamento das 

máquinas e o acesso à internet. 

 

3.3    Equipamentos utilizados na reestruturação  

 

Foi feito um levantamento dos equipamentos necessário para a manutenção 

solicitado junto à direção da escola para realização da atividade sobre a supervisão de 

André Alves Almeida funcionário terceirizado da escola municipal e a coordenação do 

professor Alexandre Cotrim Villas Boas. 

 

3.4    Componentes Ativos de redes  

 

Equipamentos que permitem que uma rede tenha total conectividade, fazendo 

com que ela funcione corretamente. Para que todos os sinais de transmissão de dados 

sejam comunicados entre um provedor de acesso à internet, uma rede local e todos 

os dispositivos que compõem essa rede local. 

 

3.4.1 Switch 

 

O (comutador) é um equipamento importante possibilita a conexão de 

computadores em redes, ele realiza a conexão entre várias maquinas numa LAN(Local 
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Área Network) rede de área local, tem a capacidade de aumentar a performance da 

rede logo a comunicação fica continuamente disponível, impedindo a colisão de dados 

da rede principalmente quando as mesmas estão congestionadas 

 
Figura 1: Switch. 

Fonte:Dell. 

3.4.2 Roteador Wifi 

 

Equipamento responsável para criar um acesso para conectar aparelhos que 

utilizam transmissão de dados via wireless, sem a necessidade de cabos para conecta-

los possui antenas potentes para o envio e recebimento de pacote de dados se conecta 

diretamente ao modem de internet de banda larga 

 
Figura 2: Roteador. 

Fonte:Dell. 

3.4.3 Nobreak 

 

É um equipamento elétrico que tem a finalidade de proteger e manter os 

equipamentos operando que estão conectados a ele contra possíveis quedas ou 

variação de energia elétrica O seu processo de funcionamento e por meio de baterias 



 20 

 

convertendo a corrente continua presentes nele por corrente alternada por no máximo 

15 minutos, mantendo assim os equipamentos em funcionamento tempo suficiente 

para salvar os documentos e desligar as maquinas em segurança. 

 
Figura 3: Nobreak. 

Fonte:Tsshara. 

 

3.5 Componentes passivos de redes  

 

Equipamentos que transportam os dados, mas que não interferem nas 

informações trafegadas e nem nos sinais que passam por eles. Esses dispositivos 

permitem a interligação dos equipamentos. 

 

3.5.1 Cabos de Rede Par Trançado 

 

É um tipo de cabo que possui um par fios entrelaçados um ao redor do outro 

para cancelar as interferências eletromagnéticas de fontes externas e interferências 

mútuas entre cabos vizinhos. 

 
Figura 4: Cabo de rede. 

Fonte:TexConnect. 
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3.5.2 Conectores RJ45 

 

É um conector modular utilizado em terminações de telecomunicação e 

denominado popularmente como RJ45. Os conectores 8P8C são usados normalmente 

em cabo de par trancado. 

 
Figura 5: Conector RJ45 macho e fêmea. 

Fonte: Furukawa. 
 

3.5.3 Canaleta para Rede Estruturada 

 

É utilizada para passagem de cabos os quais transmitem dados ou telefonia 

 
Figura 6: Canaleta para rede estruturada. 

Fonte:HellermannTyton. 
3.5.4 Rack 

 

É um gabinete metálico também denominado armário, que tem a função de 

abrigar e proteger todo o material associado e equipamentos destinado a comunicação 
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além de manter organizado e refrigerado Em relação à tamanho, podem variar de 3Us 

até 44 Us. medida em Us (44mm), os racks maiores são acomodados junto ao chão, 

enquanto os menores geralmente são fixados no alto de paredes ou em cima de 

determinado apoio. 

 
Figura 7: Racks 
Fonte:Fibracem. 

3.6 FERRAMENTAS 

 

3.6.1 Alicate de Crimpagem 

 

É uma ferramenta manual produzida em aço carbono com afiação específica 

no gume (lâmina) para cortar e decapar exatamente cabos de rede além de ter um 

local específico para a crimpagem do conector RJ45/8P8C. 

 
Figura 8: Alicate de Crimpar. 

Fonte:Hikari. 
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3.6.2 Testador de Cabo 

 

É uma ferramenta de medição, que visa garantir especificações técnicas e 

desempenho de uma rede de computadores e verificar o estado dos cabos utilizados, 

podendo ser apenas medidas de continuidade de fios ou o estado da borracha dos 

pneus, indicado por LEDs composta por base e receptor. 

 
Figura 9: Testador de Cabo. 

Fonte:Hikari. 

 

3.6.3 Alicate de Inserção Punch Down 

 

É uma ferramenta de impacto chamada Blade (lâmina) utilizada na fixação do 

cabo no conector RJ45 fêmea. (lâmina) faz simultaneamente o corte do excesso de 

fio e a fixação no conector 

 
Figura 10: Punch Down. 

Fonte: Hikari. 
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4       PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PRÁTICA 

 

O trabalho foi liderado pela supervisão de André Alves Almeida funcionário 

terceirizado da escola municipal e coordenação do professor da disciplina de redes de 

computadores Alexandre Cotrim Villas Boas. Que designou tarefas e disponibilizou 

materiais necessários para o desenvolvimento do trabalho para todos da equipe por 

meio do uso da plataforma Google Drive e um grupo chamado Montagem de 

Laboratório de Redes no aplicativo para smartphone WhatsApp, ao longo das 

atividades, os integrantes da equipe a fim de que todos estejam a par do 

desenvolvimento do projeto. 

 

4.1    Tabela de Atividades 
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Cabos de rede, limpeza laboratório 

 
Figura 11: remoção de cabos 

Fonte: Autor. 

 
Figura 12: cabos inutilizados. 

Fonte: Autor. 
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Figura 13: crimpagem área externa 

Fonte: Autor. 

 

 
Figura 14: conexão sala dos professores 

Fonte: Autor. 
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Figura 15: instalação encontrada. (antes) 

Fonte: Autor. 

 

 
Figura 16: instalação concluída. (depois) 

Fonte: Autor. 
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Figura 17: passagem de cabos 

Fonte: Autor. 

 
Figura 18: instalação do rack 

Fonte: Autor. 
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Figura 19: instalação da parte elétrica 

Fonte: Autor. 

 

 
Figura 20: passagem de cabos. 

Fonte: Autor. 
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Figura 21: identificação e crimpagem dos cabos de redes 

Fonte: Autor. 

 

 
Figura 22: fechamento de caixa sobrepor conector rj-45 

Fonte: Autor. 
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Figura 23: coordenadores. 

Fonte: Autor. 
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Figura 24: equipe de alunos. 

Fonte: Autor. 

 

 
Figura 25: reestruturação concluída. 

Fonte: Autor. 
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5      RESULTADOS 

 

A escola teve melhorias significativas da própria estrutura de Tecnologia de 

Informação e Comunicação. Doze computadores do laboratório tornaram-se plena- 

mente operacionais, inclusive com acesso às impressoras. Todos os equipamentos de 

rede sem fio foram devidamente configurados com aumento da cobertura da rede. Os 

computadores da secretaria e da direção também foram devidamen te configurados. 

Os cabeamentos de dados não utilizados foram devidamente removidos. Os novos 

cabos foram devidamente instalados, testados e identificados. Todos os alunos que 

participaram da atividade prática, foram aprovados pelo supervisor local da escola. 

 

5.1   Questionário Online 

 

Com o objetivo de obtenção de análise a partir da ótica acadêmica foi realizado 

uma pesquisa com os alunos participantes, da atividade, no Colégio Leia Raquel da 

Mota e, 100% afirmaram que a atividade de reestruturação na prática contribuiu para o 

aprendizado individual, Além da base teórica e práticas articuladas, o que motivou os 

alunos a continuarem no curso de Analise e Desenvolvimento de Sistema, 50%dos 

alunos relataram na pesquisa que seriam capazes de realizar sozinhos a atividade, já 

37% dos alunos informaram que não seriam capazes de realizar a atividade sem a 

orientação do professor e 12% disseram que não tinha certeza se fariam sozinhos a 

atividade. Para tanto 100% foi enfático em afirmar que se houvessem um projeto de 

prática na matéria de Redes de Computadores o aprendizado se tornaria mais fácil. 

Conforme o resultado da pesquisa, os oito alunos participantes da atividade 

realizada na escola municipal Leia Raquel da Mota, resultado que é demonstrado a 

seguir o qual demonstra que por unanimidade os alunos afirmam que o trabalho 

favoreceu para a aquisição de conhecimento sobre a atividade desenvolvida, o gráfico  

nº 1 mostra que 100% confirmaram que foi essencial a realização da atividade no 

aprendizado da matéria de redes de computadores na prática. 
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Gráf ico 1 – Aquisição de conhecimento mediante a reestruturação da rede no laboratório  

 

 
Figura 26: gráfico 1. 

Fonte: Autor. 

De acordo com informações apresentadas no gráfico nº 2, em que 50% dos 

alunos conseguiriam efetuar a atividade sem a supervisão do professor e a outra 

metade dos alunos não seriam capazes de executar a atividade proposta essa limitação, 

o que demonstra que com a utilização do laboratório o conhecimento seria atingindo 

com mais eficiência, atingindo todos os alunos de forma igualitária, não evidenciando 

dúvidas sobre a sua eficácia. 

 
Gráf ico nº 2 – Condições para realização da atividade sem supervisão 

 
Figura 27: gráfico 2. 

Fonte: Autor. 

 

No gráfico nº 3, em que 100% dos alunos relatam que a prática da atividade, 

foi um diferencial na aquisição de conhecimentos, bem como ter motivado a 

permanecerem no curso até o final, reforçando que é de fundamental importância a 

prática na matéria de redes devido o conteúdo ser extenso, complexo e a 

complementação da carga horária em  50% de prática, torna-se essencial e 

indispensável. 
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Gráf ico nº 3 – Motivação com a atividade prática 

 
Figura 28: gráfico 3. 

Fonte: Autor. 

De acordo com a pesquisa os alunos concordam totalmente que se existisse um 

projeto de prática que contemplasse a matéria especificamente de rede de 

computadores tornaria o aprendizado muito mais fácil conforme o gráfico temos como 

resultado 100% de confirmação. 

 

Gráfico 4 – Importância da aula prática na disciplina de Redes de computadores 

 
Figura 29: gráfico 4. 

Fonte :Autor. 

 

Pode-se comprovar que o conhecimento adquirido com a utilização das aulas 

práticas para a disciplina de Redes de computadores torna-se essencial e indispensável 

para a formação de futuros profissionais competentes e comprometidos com a sua 

função. Evidenciando a necessidade de a instituição de ensino Superior rever sua 
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prática e técnica de ensino e buscar parcerias que possibilite a implantação do 

laboratório, diante da sua eficiência ser comprovada e defendida por todos que 

estiveram à frente desse trabalho, seja de forma direta ou indireta. 
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6      CONCLUSÃO 

 

O objetivo de contornar o problema da falta de aulas práticas em laboratórios na 

disciplina de redes de computadores foi alcançado e o objetivo de resolver o problema 

da dificuldade de aprendizado dos alunos foi atingido. 

Em comparação aos gráficos entre a pesquisa de (Rauen 2003) e a pesquisa da 

atividade prática houve um aumento de 22% dos alunos se sentiram capacitados a 

trabalhar na área de redes de computadores. 

A realização da atividade prática externa com duração de sete horas 

supervisionada e documentada através de fotos pelo professor Alexandre Cotrim de 

toda a reestruturação do laboratório de informática da escola municipal Leia Raquel da 

Mota foi atingida com elogios da direção da escola o laboratório encontrar-se totalmente 

operacional. 

Quanto à contribuição desse trabalho para a educação dos acadêmicos foi de 

suma importância a proposta do professor foi acertada, conforme a pesquisa online o 

aprendizado se deu de forma facilitada pois foi centralizada numa questão bastante 

significativa que é a prática, no processo ensino/aprendizagem de redes de 

computadores. 

Observa-se que o processo de aprendizagem possui uma variação de aluno para 

aluno, onde alguns possuem facilidade de aquisição de conhecimentos de forma 

teórica, considerando que essa facilidade atinge uma minoria de pessoas, porém 

quando o ensino é realizado de forma prática, o aspecto visual e a relação entre a teoria 

e a prática favorecem que o conhecimento seja assimilado de forma mais eficiente e 

totalitária, demonstrando que, nas disciplinas que oferecem oportunidades, que são 

mais complexas, essa prática torna-se indispensável e esse conceito deve ser 

considerado pelas universidades. 
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