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RESUMO 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do curso de licenciatura em Informática – Ramo 

Educacional, como sendo um dos requisitos para a obtenção do grau de licenciado. Trata-se 

de uma investigação sobre a “Implementação e Utilização das NTICs na Escola Secundária de 

São Domingos”. 

O presente trabalho, para além fazer uma analise da implementação e da utilização das NTICs 

na Escola Secundária de São Domingos, bem como o seu impacto no dia-a-dia da escola, 

retrata também alguns temas relacionados com as NTICs, como é o caso da Internet e os seus 

serviços; redes de computadores, destacando os diferentes meios de transmissão, o modelo de 

referência OSI e o modelo TCP/IP; a topologia e tecnologias de redes e os equipamentos de 

redes. E por fim, faz uma proposta de implementação de uma rede local para a referida escola. 
 

Palavras – Chave: NTIC; Internet; Redes de Computadores; Educação; 



vi

Acrónimos  
 

ESSD – Escola Secundária de São Domingos. 

FTP – File Transfer Protocol – protocolo de transferência de ficheiros. 

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers  

IRC – Internet Rrealy Protocol 

LAN – Local Area Network – rede de área local. 

MAC – Media Access Control. 

NTI – Novas Tecnologias de Informação. 

NTIC – Novas Tecnologias de Informação e Comunicação. 

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol – protocolo de controle de 

transmissão. 

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 

Wireless – Redes de comunicação Sem Fio 



vii

Índice 
Página de Rosto ………………………………………..…………………………………….. ii 
Página de Júri ………………………………………………………………………..………. iii 
Agradecimentos ………………………………………………………………………….….. iv 
Resumo ….…………………………………………………………………………………… v 
Acrónimos …………………………………………………………………………………… vi 
Capítulo I – INTRODUÇÃO......................................................................................................1 
Capítulo II – NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ...............4 

2.1. Internet.............................................................................................................................4 
2.1.1. O que é a Internet?....................................................................................................4 
2.1.2. A Evolução da Internet .............................................................................................4 
2.1.3. O Surgimento da Web ..............................................................................................5 

2.2. Serviços da Internet .........................................................................................................5 
2.2.1. E-mail (Electronic mail) ...........................................................................................5 
2.2.2. Telnet ........................................................................................................................5 
2.2.3. Web...........................................................................................................................6 
2.2.4. FTP (File Transfer Protocol) Transferência de ficheiro ...........................................6 
2.2.5. Mensagem instantânea..............................................................................................7 
2.2.6. Lista de correio e discussão ......................................................................................7 
2.2.7. Newsgroup................................................................................................................7 

2.3. Utilização.........................................................................................................................7 
2.3.1. Comunicação ............................................................................................................7 
2.3.2. Pesquisas...................................................................................................................8 
2.3.3. eLearning ..................................................................................................................8 
2.3.4. eBanking...................................................................................................................9 
2.3.5. eCommerce...............................................................................................................9 
2.3.6. Videoconferência....................................................................................................10 
2.3.7. Jogos e lazeres on-line............................................................................................10 

2.4. Redes .............................................................................................................................11 
2.4.1. Funcionamento de Internet .....................................................................................12 
2.4.2. Segurança ...............................................................................................................14 

Capítulo III – REDES DE COMPUTADORES.......................................................................15 
3.1. Conceitos de redes .........................................................................................................15 
Comunicação ........................................................................................................................15 

A. Par de fios entrançados (ou par entrelaçado)...............................................................16 
B. Cabo coaxial ................................................................................................................21 
C. Fibra Óptica .................................................................................................................22 
D. Transmissão via Rádio.................................................................................................23 
E. O Satélite......................................................................................................................23 

3.2. Os Modelos protocolares ...............................................................................................24 
3.2.1. O modelo OSI.........................................................................................................24 
3.2.1.1. As camadas do modelo OSI.................................................................................25 

Camada Aplicação........................................................................................................25 
Camada Apresentação ..................................................................................................26 
Camada Sessão .............................................................................................................26 
Camada Transporte.......................................................................................................26 
Camada Rede................................................................................................................26 
Camada de Ligação de Dados ......................................................................................26 
Camada Física ..............................................................................................................26 

3.2.2. O modelo TCP/IP ...................................................................................................26 



viii

Camada Aplicação........................................................................................................27 
Camada Transporte (TCP/UDP)...................................................................................27 
Camada Internet (IP) ....................................................................................................28 
Camada de acesso à Rede (Hardware) .........................................................................28 

3.3. Topologia Física/Lógica ................................................................................................28 
3.3.1. Barramento .............................................................................................................29 
3.3.2. Estrela .....................................................................................................................30 
3.3.3. Anel ........................................................................................................................31 
3.3.4. Malha ......................................................................................................................32 
3.3.5. Wireless (Sem Fios)................................................................................................33 

3.4. Tecnologias de redes .....................................................................................................34 
3.4.1. Ethernet...................................................................................................................34 
3.4.2. Token Ring .............................................................................................................35 
3.4.3. ISDN (Integrated Services Digital Network) .........................................................35 
3.4.4. Frame Relay............................................................................................................36 
3.4.5. FDDI (Fiber Distributed Digital Interface) ............................................................36 
3.4.6. ATM (Asynchronous Transfer Mode)....................................................................36 

3.5. Equipamentos de redes ..................................................................................................37 
3.5.1. Modems ..................................................................................................................37 
3.5.2. Placa de Rede..........................................................................................................37 
3.5.3. Repetidor ................................................................................................................38 
3.5.4. Hub .........................................................................................................................38 
3.5.5. Switch .....................................................................................................................39 
3.5.6. Bridge .....................................................................................................................39 
3.5.7. Router .....................................................................................................................40 

Capítulo IV – Escola Secundária de São Domingos ................................................................41 
4.1. Enquadramento..............................................................................................................41 
4.2. Caracterização da Escola Secundaria de São Domingos...............................................41 
4.3. A introdução da NTIC na ESSD ...................................................................................43 
4.4. Proposta de implementação de uma LAN .....................................................................46 

4.4.1. Projecto físico de rede ............................................................................................48 
4.4.2. Projecto Lógico da rede..........................................................................................51 
4.4.3. Algumas Descrições do projecto físico/lógico .......................................................51 

4.5. Alguns serviços a serem disponibilizados.....................................................................52 
4.5.1. Partilha de impressora e outros recursos ................................................................52 
4.5.2. Partilha de softwares e de acesso à Internet ...........................................................53 
4.5.3. Partilha de directórios.............................................................................................53 
4.5.4. Serviço de informação interna................................................................................53 

Conclusão .............................................................................................................................55 
Sugestões ..............................................................................................................................57 
Referências Bibliográficas....................................................................................................58 
GLOSSÁRIO........................................................................................................................60 
ANEXOS..............................................................................................................................64 

Anexo 1 ............................................................................................................................64 
 



ix

Índice de Figuras 

Figura 1 – Esquema de comunicação ……………...…………………………………...…… 16 

Figura 2 – Par entrançado …………. …...……………………………………….....………. 17 

Figura 3 – Categoria do cabo UTP…...…………………………………...................………. 18 

Figura 4 – Cabo UTP com 8 pinos…...……………………………………………...………. 19 

Figura 5 – Fazendo a combinação de fios …………………………………...……...………. 19 

Figura 6 – conector RJ-45 ……………………………..……………………….…...………. 20 

Figura 7 – Alicate de Crimpe …………………………………………...…..............………. 20 

Figura 8 – Combinação para par entrançado ………………………………..……...………. 21 

Figura 9 – Combinação para cabo Crossover ………………………………..……..………. 21 

Figura 10 – Cabo Coaxial …………………………………………………...……………… 22 

Figura 11 – Fibra Óptica ………………………………………………………………..…... 23 

Figura 12 – Comunicação entre dois computadores respeitando o modelo OSI ………….... 25 

Figura 13 – Modelo TCP/IP ……...…………………………………………………………. 27 

Figura 14 – Modelo TCP/IP e suas camadas …………………………….…………………. 27 

Figura 15 – Topologia Bus ……...……………………………………………………….…. 29 

Figura 16 – Topologia em Estrela …...……………………………………..............………. 30 

Figura 17 – Topologia em Anel …...…………………………………………….....………. 32 

Figura 18 – Topologia em Malha …...…….………………………………...…………...…. 33 

Figura 19 – Rede Wirelesss Ad-Hoc …...…………………………………...……...………. 33 

Figura 20 – Rede Wirelesss Multiponto …...……...………………………………..………. 34 

Figura 21 – modelo de uma Placa de rede (NIC) ………………………….……………….. 38 

Figura 22 – Tráfego numa rede com Hub …………………………………..……...……….. 39 

Figura 23 – Switch ……………………...…………………………..……………...……….. 39 

Figura 24 – Dois redes ligadas através de uma Bridge ……………...……………...………. 40 

Figura 25 – Escola Secundária de São Domingos ………………………….………………. 43 

Figura 26 – projecto físico (3º piso) ……………………………………….………….…….. 49 

Figura 27 – projecto físico (2º piso) ……………………………………….……………….. 49 

Figura 28 – projecto físico (1º piso) ……………………………………….……………….. 50 

Figura 29 – projecto lógico …………….………………………………….………….…….. 51 

 



Introdução 

________________________________________________________________________ 
Implementação e Utilização das NTICs na Escola Secundária de São Domingos 

1

Capítulo I – INTRODUÇÃO 
 

O conceito de Tecnologias de Informação e Comunicação surge enquanto conjunto de 

conhecimentos, reflectidos quer em equipamentos e programas, quer na sua criação e 

utilização a nível pessoal, educacional e empresarial. Das várias ferramentas, métodos e 

técnicas que coexistem nas escolas no domínio das Tecnologias de Informação, o computador 

destaca-se na medida em que é o elemento em relação ao qual existe uma maior interacção 

com a componente humana. É comum se referir a estas tecnologias pela sigla “NTIC – Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação” ou, simplesmente, “TIC – Tecnologias de 

Informação e Comunicação”. 

Cada vez mais as Tecnologias da Informação exercem um papel relevante no domínio da 

educação. Neste sentido, parece ser pertinente tentar compreender a sua importância, uma vez 

que existem inúmeras razões pelas quais as Tecnologias de Informação são introduzidas no 

ensino. De uma maneira geral isto pode ser encarado como uma conveniência e incentivo para 

facilitar, melhorar e incentivar a aprendizagem dos discentes.  

No ensino superior, o aumento do número de estudantes tem provocado importantes 

mudanças na organização do processo ensino/aprendizagem e na própria avaliação, uma vez 

que não tem sido acompanhado com o respectivo aumento do staff de ensino. Como 

consequência, novos métodos são adoptados, cabendo às Tecnologias de Informação o papel 

de aliviar a pressão que recai sobre esse staff de ensino, agora obrigado a enfrentar turmas 

numerosas, menos tempo para lidar com o aluno individualmente e, pela reformulação dos 

cursos, com o aumento da carga horária. 

Uma segunda e importante razão da aplicação das Tecnologias de Informação na 

aprendizagem é a capacidade de aperfeiçoar a aprendizagem dos alunos. Isto pelo facto de 

proporcionar aos estudantes oportunidades de desenvolver as competências exigidas pelas 

chefias ou pelo facto de criar o ambiente necessário à aprendizagem. Os estudantes poderão 

participar num mundo onde existem poucas, ou nenhumas áreas, de trabalho, que não são 
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influenciadas pelas NTICs e onde existem variadas formas de comunicação, o que lhes dará 

hoje a oportunidade de trabalhar nalguma actividade ligada a essas tecnologias. Os novos 

empregos passarão a exigir currículos de formação ligados à informação electrónica, bem 

como peritos em comunicação no ciberespaço, competências que adquirem através da 

educação escolar. 

Existem muitas formas de Tecnologias de Informação a serem aplicadas na aprendizagem. 

Por exemplo, para melhorar o rendimento do aluno, usando módulos de software, como a 

folha de cálculo, bases de dados e processadores de texto que permitem actualizar dados e 

informações assim como a pesquisa individual nas bases de dados ou ainda comunicar com 

outros estudantes ou interessados que trabalham em projectos similares. 

A aplicação das Tecnologias de Informação na recolha e transmissão da informação, permite 

também a sua utilização como intermediária na aprendizagem, através do uso do computador, 

quer no ensino à distância, eLearning, quer na participação directa em seminários através de 

redes, utilizando os diversos serviços disponíveis na rede (Internet) tais como: áudio e vídeo-

conferência, chat, e-mail, fórum de discussão, Newsgroup, transferência de ficheiros, entre 

outros. 

Com o interesse pelo computador como suporte da aprendizagem, o potencial das redes de 

trabalho (tal como a Internet) tem sido explorado a nível de contributos à aprendizagem. De 

qualquer maneira, a agitação que rodeia as duas, Tecnologias de Informação e Educação, e a 

Internet em particular, reflecte-se, muitas vezes, e sob o ponto de vista tecnológico, no seu 

custo de funcionamento como suporte educativo. 

É da responsabilidade dos educadores avaliar o potencial das Novas Tecnologias em termos 

da sua influência na qualidade de aprendizagem e garantir que a sua aplicação efectiva seja 

feita usando as tecnologias apropriadas. 

É, hoje, consensual a importância atribuída ao acesso e à utilização das Novas Tecnologias de 

Informação. De facto, a utilização dos meios informáticos, constitui uma das mais evidentes 

marcas das sociedades actuais.  

Tem-se assistido nos últimos anos a um crescendo da utilização dos computadores nas 

escolas, numa resposta destas à explosão das Tecnologias de Informação na sociedade e à 

inevitável apropriação que as crianças e jovens delas fazem. Aos professores, elementos 

fundamentais do sistema educativo, solicita-se que dêem resposta aos novos desafios 

tecnológico-didácticos sem, contudo, os dotar de conhecimentos apropriados para tal. Apesar 
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da crescente valorização da utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação na 

escola, assiste-se, ainda, a algumas carências de formação nesta área. 

A par do papel lúdico e exploratório, as Novas Tecnologias assumem uma função educativa e 

formativa, proporcionando aos alunos, professores e escolas novas e variadas formas de 

ensino/aprendizagem que apostam na utilização de metodologias participativas e activas. 

Tendo em conta a importância das Tecnologias de Informação e Comunicação a nível global e 

servindo-me da minha experiência como professor da disciplina de Utilização de Computador 

na Escola Secundária de São Domingos, optei por desenvolver o tema “Implementação e 

Utilização das NTIC na Escola Secundária de São Domingos” com o intuito de mostrar as 

vantagens da utilização das NTIC (Novas Tecnologias de Informação e Comunicação) no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Do trabalho constará ainda a componente teórica sobre o tema em questão (redes de 

computadores, Internet e protocolos de comunicação entre outros afins). A componente 

prática será a criação de uma rede local na Escola Secundária de São Domingos. 

Para melhor esclarecer este processo, torna-se necessário, à partida, esclarecer um conjunto de 

termos-chave, que são usualmente utilizados quando se fala de comunicações de dados e 

redes de computadores. 
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Capítulo II – NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 

2.1. Internet 

2.1.1. O que é a Internet? 
A Internet é uma rede de redes, formada por computadores de diferentes tipos conectados 

entre si e utilizadores distribuídos por todo o mundo que compartilham recursos e 

informações. 

Sendo definida, de uma forma genérica, como um conjunto de computadores interligados que 

utilizam uma forma padrão de comunicar entre si, baseada numa pilha protocolar denominada 

por TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

Actualmente, a Internet entrou definitivamente no nosso dia-a-dia e a forma rápida como nos 

permite comunicar com o mundo torna-a, a cada dia que passa, mais necessária. 

2.1.2. A Evolução da Internet 
No final da década de 60, surgiu a necessidade de se interligarem alguns laboratórios norte-

americanos, que colaboravam com o Departamento de Defesa, de forma a partilhar recursos e 

garantir que, caso algum desses laboratórios fosse destruído (vivia-se em plena época de 

Guerra Fria), os restantes continuariam a funcionar e a comunicar. Surgiu assim uma rede 

denominada por ARPANET e que possuía três pontos de ligação. A partir daí, o número de 

pontos de ligação com áreas científicas e académicas aumentou exponencialmente. Contudo, 

foi apenas nos finais dos anos 80 que a rede foi alargada a grandes empresas devido, 

principalmente, a interesses comerciais. Nos anos 90 essa rede passou a ser designado por 

Internet, ou Net, como é designada vulgarmente. Através dela tem-se acesso a tudo o que se 

possa imaginar, da informação à cultura, do lazer ao consumo, sempre de forma expedita, 

rápida, directa e objectiva. 
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2.1.3. O Surgimento da Web 

No Laboratório Europeu para Física de Partículas, localizado em Genebra na Suíça, com uma 

equipa liderada por Tim Berners-Lee,   desenvolveu-se o ambiente que, hoje, conhecemos por 

“World Wide Web” ou WWW (Teia de Alcance Global).  

A ideia original era conceber uma forma de possibilitar a troca de documentos entre os físicos 

da instituição. Mas, essa ideia era boa demais para ficar restrita a poucas pessoas e logo foi 

compartilhada com a crescente comunidade internauta. Desta forma, poucos meses depois, 

uma equipa de estudantes universitários liderada por Marc Andreesen cria o programa de 

navegação web (popularmente conhecido como Browser), Mosaic e o acesso comercial à 

rede, literalmente, explode. 

2.2. Serviços da Internet 
 

Estando munido dos equipamentos e das condições necessárias para o acesso à Internet, 

estabelece-se uma conexão com a Internet, na qual se pode usufruir dos vários serviços 

disponibilizado pela rede (Internet): 

2.2.1. E-mail (Electronic mail) 
 
É um serviço utilizado para envio e organização de mensagens entre utilizadores, sendo 

possível enviar conjuntamente com a mensagem ficheiros/documentos a ela associados, que 

poderão ser desde um relatório de Word, um gráfico de Excel ou até um conjunto de ficheiros 

eventualmente “comprimidos”. 

Para usufruir deste serviço, os utilizadores têm de ter um endereço de e-mail, que deverá ser 

adquirido junto de um servidor de e-mail qualquer: Hotmail, yahoo, CVTelecom, sapo, gmail, 

etc. 

Um endereço de e-mail é da seguinte forma: nome@servidor.dominio. Sendo assim um 

endereço de e-mail no servidor Hotmail será da seguinte forma por exemplo: 

david08@hotmail.com.  

 

2.2.2. Telnet 
 
Este é um protocolo que permite a criação de sessões remotas de um servidor. Apesar de 

muito pouco utilizado (e conhecido) pelos habituais “navegadores” da WWW, é um serviço 



Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

________________________________________________________________________ 
Implementação e Utilização das NTICs na Escola Secundária de São Domingos 

6

muito importante, já que, ao permitir o acesso remoto, possibilita ao utilizador, por exemplo, 

da sua própria casa, aceder ao serviço da biblioteca da sua Universidade ou até a informações 

na sua empresa, uma vez que a Telnet cria uma conexão em modo terminal, o que na prática 

significa que é semelhante ao utilizador estar na sua empresa, no terminal do seu gabinete, a 

aceder ao servidor.  

2.2.3. Web 
 
É actualmente o serviço mais popular da Internet devido à sua facilidade de utilização, 

resultante dos seguintes factores: 

a) Acesso à informação, através de programas denominados browsers, é feito em 

ambiente gráfico cuja lógica de funcionamento segue os sistemas operativos e 

aplicações actuais (utilização do rato, barras de botões, menus, etc.). 

b) A informação está organizada sobre a forma de páginas em hipertexto (HTML – 

Hypetext Markup Language), que interage com o utilizador. Este desloca-se 

rapidamente entre páginas diferentes de diferentes servidores, através de conjuntos 

de texto ou imagens que representam ligações para outros conjuntos de 

informações (hypetext links). 

c) Utilização de capacidade multimédia. 

d) Biliões de páginas WWW na Internet em constante crescimento. 

 

Na WWW, a localização física dos documentos num determinado servidor é designado por 

URL (Uniform Resource Locator), que é um conjunto de caracteres alfanuméricos que o 

utilizador indica através do browser para aceder a essa informação. 

Exemplos: www.nave.cv, www.fca.pt, www.portoeditora.pt, etc. 

 

2.2.4. FTP (File Transfer Protocol) Transferência de ficheiro 
 
FTP é um protocolo de transferência de ficheiros entre dois computadores ligados 

directamente à Internet, por exemplo, entre um servidor e o computador pessoal de um 

utilizador. É muito útil para obter ficheiros (download) relacionados com suporte técnico 

(utilitários, drivers, ficheiros de ajuda, …), isto é, permite o download/upload de programas, 

documentos em arquivos, acesso remoto aos documentos, entre outras funcionalidades. 
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2.2.5. Mensagem instantânea  
 
Este é um outro serviço disponibilizado na Internet, que permite a troca de mensagens 

instantâneas; a identificação dos diferentes interlocutores; permite ainda os serviços de troca 

de mensagens Abertos/Fechados e a autenticação. 

Existem três tipos de serviços de mensagens instantâneas: o IRC, o MSN e o CHAT. 

2.2.6. Lista de correio e discussão 
 
Permite organizar os contactos por listas; 

Exemplo: Alunos do Curso de Informática; 

 Clientes de uma loja, etc. 

Ou então em grupos para troca de mensagens por e-mail; 

Exemplo: licinforise4@groups.msn.com 

spaulo_cv@yahoogroups.com 

 

2.2.7. Newsgroup  
 
São grupos de discussão das News, sistema de conferências aberto a todos os utilizadores, a 

nível mundial, organizadas na Usenet (sub-rede da Internet). Existem actualmente milhares de 

grupos de discussão sobre todos os temas possíveis de imaginar. 

É um serviço similar ao e-mail, mas com a diferença que o artigo escrito por uma pessoa não 

é enviado para todos os destinatários; armazenado somente no servidor à disposição de quem 

estiver interessado em lê-lo; estão categorizados em grupos, em que cada grupo é dedicado à 

discussão de um tópico particular, por exemplo, Sistema Operacional Windows 

(comp.windows), Celtic Culture (soc.culture.celtic), entre outros. 

A maioria dos grupos são "não-moderados", isto é, não existe um moderador que recebe os 

artigos a serem enviados para a sua aprovação antes deste ser enviado para todo o grupo. Os 

grupos não-moderados caracterizam se pelo grande volume de material irrelevante e 

hostilidade das pessoas. Aproximadamente, 5% dos grupos é que são moderados. 

2.3. Utilização  

2.3.1. Comunicação 
Não há dúvidas que a Internet se tornou num dos meios de comunicação muito utilizado hoje 

em dia. No entanto, a Comunicação Mediada por Computador, proporcionou a extensão de 
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várias capacidades naturais. Não podemos ver somente as coisas que os nossos olhos 

naturalmente não vêem, como podemos interagir com elas, tocá-las em sua realidade virtual, 

construir o nosso próprio raciocínio não linear em cima da informação, ouvir aquilo que 

desejamos, conversar com quem não conhecemos. Fundamentalmente, podemos interagir com 

o que quisermos. 

Além disso, a Internet apresenta uma convergência de mídias. Através docomputador já é 

possível assistir televisão, ouvir rádio ou ler jornal... Enfim, todas as mídias tradicionais com 

o plus da interactividade. Logo, enquanto utilizadores da Rede, cada indivíduo é um emissor 

massivo em potencial. Pode difundir mensagens e ideias através de e-mail, chats ou mesmo 

em listas de discussão e websites; divulgar a sua música através da gravação da mesma num 

formato que seja manipulado através da Internet, ou gravar um vídeo numa câmara digital e 

divulgá-lo. Enfim, as possibilidades são inúmeras. Cada indivíduo é um emissor e um 

receptor simultaneamente na Rede. 

2.3.2. Pesquisas 
A Internet, para além de ser utilizada como um meio de comunicação, é ainda utilizada como 

uma ferramenta de muita utilidade no dia-a-dia das pessoas, sobretudo dos estudantes, 

pesquisadores, entre outras figuras da nossa sociedade, para a realização das suas actividades 

diárias. É utilizada como um meio para a pesquisa, uma vez que, nessa rede existe uma 

infinidade de conteúdos abordados de diferente formas por diferentes personalidades, dando 

ao utilizador a possibilidade de escolher de entre as várias opções aí disponíveis (ou 

disponibilizadas). 

Para verificar as diferentes abordagens de um mesmo tema disponível na Internet, é só aceder 

a um dos motores de busca existente na Web (Ex: sapo, yahoo, google, altavista, etc.) e 

verificar o conjunto de resultado que lhe será apresentado como resultado dessa procura.  

Apesar da grande quantidade de informações aí disponíveis, o utilizador tem de ser capaz de 

saber diferenciar e seleccionar qual é a melhor informação ou o que lhe interessa mais de 

entre as várias opções, já que nem todas as informações disponibilizadas na Internet são as 

melhores. 

2.3.3. eLearning 
É um sistema vantajoso, visto que permite que as pessoas possam usufruir de um vasto leque 

de conhecimentos sem ter que estar a deslocar-se de um sítio para outro. As pessoas não só 

adquirem conhecimentos como também podem transmitir os seus conhecimentos a outras 
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pessoas. Para tal, só têm de ter tecnologias à disposição tais como: o acesso à Internet e as 

plataformas do elearning. 

Esse sistema permite uma maior rapidez na entrega dos documentos entre os intervenientes e 

evita a sua deslocação constante, uma vez que um aluno pode fazer o seu curso sem sair de 

casa, podendo também trocar informações com os seus professores e colegas, participar em 

debates e dar o seu contributo sobre um determinado tema.  

2.3.4. eBanking 
A banca on-line (eBanking) é um dos sectores que maior impacto está a ter na Internet. 

 O fervilhar neste sector é tão grande que se sente até alguma agressividade na tentativa de 

cada instituição bancária tradicional captar novos clientes ou, pelo menos, numa tentativa de 

não perder os antigos.  

Uma das estratégias para captar novos clientes são os portais financeiros. Estes portais 

permitem que pequenas instituições bancárias, com poucas delegações, compitam com os 

grandes, desde que ofereçam um bom leque de serviços on-line. De mais a mais, o custo das 

transacções on-line é mais baixo, pois há menos pessoal e papel envolvido, além de ser mais 

rápido. 

A maioria dos bancos vê na rede uma nova maneira de relacionar-se com os clientes, no 

entanto têm um difícil desafio a vencer: é a insegurança e o medo. O receio de enviar dados 

pessoais electronicamente é o maior entrave ao crescimento da banca on-line.  

A banca on-line (ebanking) permite que transacções simples como pagamentos, consultas de 

saldo e transferências sejam feitas sem ser necessário o cliente se deslocar fisicamente ao 

banco. Este serviço não traz somente vantagens para o cliente. As próprias companhias 

bancárias retiram benefícios, libertando a companhia para outras tarefas. Além disso, como 

todas as operações se efectuam em “self-service” (é o cliente que preenche os impressos e 

efectua as transacções), há menos custos na prestação dos serviços. Outro trunfo do eBanking,

advém do processo de “self-service” e é a redução das probabilidades de erros (nome mal 

escrito, troca de algarismos, erro na morada), o que é vantajoso para ambas as partes. 

2.3.5. eCommerce  
A globalização dos mercados obrigam as empresas a repensar e modificar os seus processos 

empresariais de forma a adaptá-los à nova realidade envolvente. Neste contexto, o comércio 

electrónico surge como uma ferramenta estratégica para esta redefinição dos processos de 

negócio, catalisando muitas vezes, essa globalização. As empresas que aderem a este conceito 



Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

________________________________________________________________________ 
Implementação e Utilização das NTICs na Escola Secundária de São Domingos 

10

pretendem tornar mais flexíveis e eficientes as suas actividades associadas à comercialização, 

alargar a sua base de clientes e melhorar a resposta às expectativas dos seus parceiros 

comerciais. 

O comércio electrónico nada mais é do que a prática de negócios pela Internet, utilizando 

apenas a informação para satisfazer todas as necessidades de qualquer cliente na hora que ele 

desejar e onde quer que ele esteja. 

O eBusiness é toda aplicação on-line que oferece suporte a negócios, mas que não precisa 

necessariamente concluir numa venda, enquanto que, o eCommerce refere-se à vendas, ou 

seja, é uma transacção comercial pela Internet.  

O comércio electrónico pode ser B2B (Business to Business), B2C (Business to Costumer) e 

C2C (Costumer to Costumer). Se, se vende os produtos ou serviços via Internet para um 

consumidor final ou seja pessoa física então trata se de um B2C; se faz vendas para uma 

empresa como pessoa jurídica, então está-se a falar de B2B (Business to Business) e se a 

transacção se efectivar entre dois consumidores, está-se na presença de um C2C (Costumer to 

Costumer). 

 

2.3.6. Videoconferência  
A Videoconferência é o recurso que permite que os utilizadores em locais distantes possam 

comunicar entre eles trocando mídias de áudio, vídeo e dados em tempo real. Este recurso 

vem trazer aos formandos, formadores e não só uma maior integração com outros grupos 

científicos distribuídos pelo mundo, facilitando e agilizando a troca de informações. 

Um exemplo da utilização de Videoconferência é o caso da apresentação de uma aula em que 

o professor e os alunos se encontram em espaços físicos diferentes, mas estando munidos dos 

equipamentos necessários para o acesso a esse serviço, podem trocar ideias sobre o mesmo 

assunto. 

2.3.7. Jogos e lazeres on-line 
Para além das utilizações acima referidas, a Internet pode ainda ser utilizada como espaço de 

lazer e diversão. On-line as pessoas poderão aceder a jogos, músicas, curiosidades, 

horóscopos, etc. 

Existe uma variedade enorme de jogos na Internet, desde jogos de acção, aventuras, 

desportivos, casinos, jogos para maiores de idade, jogos infantis e até mesmo jogos 

pedagógicos.  



Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

________________________________________________________________________ 
Implementação e Utilização das NTICs na Escola Secundária de São Domingos 

11

Os jogos pedagógicos são feitos com o intuito de “animar” o processo de 

ensino/aprendizagem, fornecendo uma variedade de ferramentas interactivas com animações, 

desenhos, cores etc. 

Grande parte dos pedagogos defendem que se deve apostar principalmente nos jogos de 

inteligência, como puzzles, cálculos matemáticos, quebra-cabeças entre outros jogos que 

levem o indivíduo a explorar o seu potencial intelectual. 

No que tange à música, existem sites que disponibilizam músicas para download, onde os

utilizadores podem baixar as suas músicas preferidas. Estes mesmos sites podem ainda 

permitir o Upload das músicas para a disponibilização para outros utilizadores. 

Nas páginas de curiosidades os utilizadores irão encontrar informações curiosas que de certa 

forma lhes despertem algum interesse. 

 

2.4. Redes 
Um número cada vez maior de indivíduos usam o computador para a comunicação de dados à 

distância. 

Entre dois computadores situados num mesmo departamento, entre os vários computadores de 

uma mesma instituição ou até em comunicações a nível internacional, a transferência de 

dados à distância representa uma das vertentes mais importantes da utilização de 

computadores e das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

A comunicação de dados e as redes de computadores permitem a transferência de informação 

e a partilha de dados entre vários utilizadores, no interior de uma mesma escola (ou qualquer 

outra instituição), ou até entre distantes pontos no globo. 

Uma rede de computador não é nem mais nem menos do que um grupo de computadores 

interligados, através de um conjunto de componentes de hardware e software, que permitem a 

partilha de recursos e informações. 

Normalmente, uma rede de computadores é implantada para permitir: 

� a partilha de programas; 

� a partilha de periféricos (discos magnéticos, impressoras, etc.); 

� a partilha de ficheiros de trabalho; 

� a comunicação directa entre os utilizadores, por exemplo, através do correio 

electrónico. 

Neste contexto, as redes de computadores têm também inúmeras vantagens a nível da redução 

de custos e da maximização da segurança. 
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2.4.1. Funcionamento de Internet 
 

Uma das dúvidas mais frequentes sobre a Internet é: quem é que controla o seu 

funcionamento? É inconcebível para a maioria das pessoas que nenhum grupo ou organização 

controle essa ampla rede mundial. A verdade é que não há nenhum gerenciamento 

centralizado para a Internet. Pelo contrário, é uma reunião de milhares de redes e 

organizações individuais, cada uma delas é administrada e sustentada pelo seu próprio 

utilizador. Cada rede colabora com outras redes para dirigir o tráfego da Internet, de modo 

que as informações possam percorrê-las. Juntas, todas essas redes e organizações formam o 

mundo conectado da Internet. Para que redes e computadores cooperem desse modo, 

entretanto, é necessário que haja um acordo geral sobre alguns itens tais como procedimentos 

na Internet e padrões para protocolos. Esses procedimentos e padrões encontram-se em RFCs 

(Requests For Comment ou solicitações para comentários) sobre os quais os utilizadores e 

organizações estão de acordo.  

Diversos grupos orientam o crescimento da Internet ajudando a estabelecer padrões e 

orientando as pessoas sobre a maneira adequada de usar a Internet. Talvez o mais importante 

seja a Internet Society, um grupo privado sem fins lucrativos. A Internet Society suporta o 

trabalho da Internet Activities Board (IAB), a qual controla muitas das emissões por trás das 

cenas e arquitectura da Internet. A Internet Engineering Task Force da IAB é responsável 

pela supervisão do envolvimento dos protocolos TCP/IP da Internet. A Internet Research 

Task Force da IAB trabalha na tecnologia da rede. A IAB também é responsável pela 

designação de endereços IP da rede através de Internet Assigned Numbers Authority. Além 

disso, dirige a Internet Registry (Central de Registros da Internet), que controla o Domain 

Name System (Sistema de Nomes de Domínio) e trata da associação de nomes de referência a 

endereços IP World Wide Web Consortium (W3 Consortium, Consórcio da Teia Mundial), 

desenvolve padrões para a evolução da parte de crescimento mais rápido da Internet, a Teia 

Mundial (World Wide Web). Um consórcio da indústria, controlado pelo Laboratory for 

Computer Science no Massachusetts Institute of Technology, colabora com organizações por 

todo o mundo, como o CERN, os originadores da Teia. Ele serve como um depósito de 

informações sobre a Teia para desenvolvedores e utilizadores; implementa padrões da Teia e 

realiza protótipos, usando aplicações-exemplo para demonstrar as Novas Tecnologias.  
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Enquanto essas organizações são importantes como um tipo de "cola" para manter a Internet 

unida, no coração da Internet estão as redes locais individuais. Essas redes podem ser 

encontradas em empresas privadas, universidades, agências governamentais e serviços 

comerciais. São fundadas separadamente uma das outras através de várias formas, tais como: 

taxas de utilizadores, suporte de associados, impostos e doações. 

As redes são conectadas de vários modos. Para fins de eficiência, as redes locais unem-se em 

consórcios conhecidos como redes regionais. Uma variedade de linhas arrendadas conectam 

redes regionais e locais.  

As linhas arrendadas que conectam redes podem ser tão simples como uma única linha 

telefónica, ou tão complexas com um cabo de fibra óptica com enlaces de microondas e 

transmissões de satélite.  

Backbones (alicerces) são linhas de capacidade extremamente alta que transportam grandes 

quantidades tráfego da Internet. Esses backbones são sustentados por agências 

governamentais e por corporações privadas. Alguns backbones são mantidos pela National 

Science Foundation.  

Como a Internet é uma organização livre, nenhum grupo a controla ou a mantém 

economicamente. Pelo contrário, muitas organizações privadas, universidades e agências 

governamentais sustentam ou controlam parte dela. Todos trabalham juntos, numa aliança 

organizada, livre e democrática. Organizações privadas, variando desde redes domésticas até 

serviços comerciais e provedores privados da Internet que vendem acesso à Internet. 

As redes regionais fornecem e mantêm o acesso dentro de uma área geográfica. Elas podem 

consistir de pequenas redes e organizações dentro da área que se uniram para oferecer um 

serviço melhor.  

Os Centros de Informações em Rede (Network Information Centers), ou NICs, ajudam as 

organizações a utilizar a Internet. O InterNIC, uma organização mantida pela National 

Science Foundation, auxilia os NICs no seu trabalho. 

O Internet Registry registra os endereços e conexões entre endereços e nomes de referências. 

Os nomes de referências são nomes fornecidos às redes conectadas à Internet.  

A Internet Society é uma organização privada, sem fins lucrativos, que elabora 

recomendações tecnológicas e de arquitectura pertinentes à Internet, acerca de como os 

protocolos TCP/IP e outros protocolos da Internet devem funcionar. Esse órgão orienta a 

direcção da Internet e seu crescimento.  
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Os provedores de serviços da Internet vendem conexões mensais à Internet para as pessoas. 

Eles controlam os seus próprios segmentos da Internet e também podem fornecer conexões de 

longa distância chamadas backbones. As companhias telefónicas também podem fornecer 

conexões de longa distância à Internet. 

2.4.2. Segurança 
 
Embora a Internet tenha trazido, à sociedade contemporânea, mais vantagens do que 

desvantagens, o facto é que as desvantagens se prendem, sobretudo, com a indiscriminação de 

informação a que se pode aceder de forma incauta, a falta de confidencialidade da informação 

transmitida via Internet e, ainda, a vulnerabilidade a ataques de cibernautas piratas (hackers) e

alguns produtos indesejáveis por aqueles produzidos – Os Vírus. 
 
Recomendações para uma utilização segura da Internet: 

� Não abra mensagens de correio electrónico de origem duvidosa; 

� Evite navegar em certos sites (nomeadamente os de conteúdos duvidosos); 

� Mantenha o sistema operativo e o browser actualizados; 

� Proteja-se contra os vírus; 

� Utilize um firewall pessoal para obter protecção adicional;
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Capítulo III – REDES DE COMPUTADORES 
 
Uma rede é um conjunto de sistemas ou objectos ligados entre si. O exemplo mais comum de 

uma rede é um sistema telefónico, o qual é conhecido como Public Switched Telephone 

Network (PSTN). Uma rede PSTN permite que qualquer pessoa em qualquer local do mundo 

possa comunicar com qualquer outra que tenha acesso a um aparelho telefónico. 

Do mesmo modo, uma rede de computadores é composta de dois ou mais computadores 

ligados entre si de modo a poderem partilhar recursos, dados e programas. Essa ligação pode 

ser estabelecida usando diferentes meios: fio de cobre, fibra óptica ou mesmo uma ligação 

sem fio (Wireless), que, por sua vez, poderá ser por ondas de rádio, infravermelhos ou mesmo 

comunicação via satélite. 

Uma rede em que todas as máquinas estão situadas dentro do mesmo espaço físico, como um 

edifício por exemplo, denomina-se LAN (Local Área Network). Se a rede se encontra 

dispersa por um espaço geográfico mais vasto como, por exemplo, uma cidade designa-se por 

MAN (Metropolitan Area Network). A MAN é no fundo um conjunto de várias LANs ligadas 

através de modems ou Routers, sendo a ligação efectuada através de linha telefónica, cabo ou 

mesmo ligação Wireless. No entanto, quando a área geográfica se alarga para além desses 

limites, já estamos na presença de uma WAN (Wide Area Network). No fundo todos nós 

somos utilizadores de WAN, mesmo sem termos consciência disso. Uma WAN é uma rede 

que ultrapassa as fronteiras locais, metropolitanas e mesmo nacionais, e cuja ligação é 

estabelecida usando Routers e redes públicas de comunicação, definição na qual a Internet 

assenta a sua base. 

 

3.1. Conceitos de redes 
 

Comunicação – É o acto pelo qual o emissor transmite uma mensagem ou 

comunica com o seu receptor. Para que haja efectivamente a comunicação, isto é, uma 
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sincronização entre o emissor e o receptor tem de existir um canal através do qual a 

informação vai de um deles até ao outro. No emissor, a informação é codificada em sinais 

apropriados que trafegam através de diferentes meios de transmissão até chegar aos 

destinatários. Por exemplo, quando falamos uns com os outros, o meio de transmissão é o ar; 

e quando lemos um jornal, o meio de transmissão é a página impressa. Vejamos um exemplo 

de um caso geral. 

Sinal

Meio de 
transmissão

 
Figura 1 – Esquema de Comunicação 

 

Sinal

É o sinal emitido, e que contém a mensagem. 

Mensagem

Deve ser composta de dados e informações. 

Linguagem

Para que de facto haja a comunicação entre os diferentes intervenientes, estes devem “falar a 

mesma língua”. 

Tudo que vimos até aqui é a comunicação no geral, ou melhor, entre pessoas. Quando a 

comunicação é estabelecida entre computadores e outros equipamentos, situados em áreas 

geográficas distantes, utilizando um diversificado conjunto de meios de transmissão, estamos 

na presença da chamada Comunicação de Dados, que é um conjunto de tecnologias que 

tornam possível a comunicação entre computadores e outros equipamentos remotamente. Para 

essas comunicações, tais como as já mencionadas, são necessárias a utilização de diferentes 

meios de transmissão. Em seguida, passo a mencionar os mais utilizados: 

 

A. Par de fios entrançados (ou par entrelaçado) 
É um cabo constituído por fios de cobre isolados e entrelaçados um no outro. Estes tipos de 

cabos são utilizados em redes com fichas do tipo RJ-45. É composto por 4 pares de fios 

entrançados, dois a dois, como mostra a Figura 2. Muito semelhantes aos utilizados na rede 

telefónica, apesar destes só terem dois pares de fios e que são postos em paralelos, usando 

fichas do tipo RJ-11. 
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Os pares entrançados é o meio de transmissão mais utilizado nas redes de computadores 

actualmente. 

 

Figura 2 – Par entrançado 

 

Além dos cabos sem blindagem conhecidos como UTP (Unshielded Twisted Pair), existem os 

cabos blindados conhecidos como STP (Shielded Twisted Pair). A única diferença entre eles 

é que os cabos blindados além de contarem com a protecção do entrelaçamento dos fios, 

possuem uma blindagem externa (assim como os cabos coaxiais), sendo mais adequados a 

ambientes com fortes fontes de interferências, como grandes motores eléctricos e estações de 

rádio que estejam muito próximas. Outras fontes menores de interferências são as lâmpadas 

fluorescentes (principalmente lâmpadas cansadas que ficam piscando), cabos eléctricos 

quando colocados lado a lado com os cabos de rede e mesmo telefones celulares muito 

próximos dos cabos. 

Quanto maior for o nível de interferência, menor será o desempenho da rede, menor será a 

distância que poderá ser usada entre os micros e mais vantajosa será a instalação de cabos 

blindados. Em ambientes normais, porém, os cabos sem blindagem costumam funcionar bem. 

Existem, no total, 6 categorias de cabos de par trançado, sendo o mais usado o de categoria 5 

ou Cat 5, como é mais vulgarmente conhecido. Em todas as categorias a distância máxima 

permitida é de 100 metros, sem repetidores. O que muda é a taxa máxima de transferência de 

dados e o nível de imunidade a interferências.  

Categoria 1: Este tipo de cabo foi muito usado em instalações telefónicas antigas, 

porém não é mais utilizado. 

Categoria 2: Outro tipo de cabo obsoleto. Permite a transmissão de dados até 4 mbps. 

Categoria 3: Era o cabo de par trançado sem blindagem usado em redes até alguns 

anos atrás. Pode estender se por até 100 metros e permite a transmissão de dados a até 

10 Mbps. A diferença do cabo de categoria 3 para os obsoletos cabos de categoria 1 e 

2 é o número de tranças. Enquanto nos cabos 1 e 2 não existe um padrão definido, os 
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cabos de categoria 3 (assim como os de categoria 4,5 e 6) possuem actualmente de 24 

a 45 tranças por metro, sendo muito mais resistentes a ruídos externos. Cada par de 

cabos tem um número diferente de tranças por metro, o que atenua as interferências 

entre os cabos. Praticamente não existe a possibilidade de dois pares de cabos terem 

exactamente a mesma disposição de tranças. 

Categoria 4: Por serem blindados, estes cabos já permitem transferências de dados a 

até 16 mbps, e são o requisito mínimo para redes Token Ring de 16 mbps, podendo ser 

usados também em redes Ethernet de 10 mbps no lugar dos cabos sem blindagem. 

Categoria 5: Este é o tipo de cabo de par trançado mais usado actualmente, que existe 

tanto em versão blindada quanto em versão sem blindagem, a mais comum. A grande 

vantagem desta categoria de cabo sobre as anteriores é a taxa de transferência, que vai 

até aos 100 mbps.  

Categoria 6: Este tipo de cabo de par trançado é muito semelhante aos cabos de 

categoria 5. A diferença é que estes (Cat 6) foram pensados para velocidades até 

1Gbps. No entanto, com os avanços actuais essas barreiras podem vir a ser 

ultrapassadas. 

Os cabos de categoria 5 são praticamente os predominantes no mercado. Podem ser ainda 

encontrados à venda cabos de outras categorias (a de categoria 6 – cat 6), mas em caso de 

dúvida basta verificar as inscrições que aparecem nos cabos, entre elas está a categoria do 

cabo, como mostra a fotografia seguinte: 

 

Figura 3 – Categoria do cabo UTP  
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Independentemente da categoria, todos os cabos de par trançado usam o mesmo conector, 

chamado RJ-45. Este conector é parecido com os conectores de cabos telefónicos (RJ-11), 

mas é bem maior por possuir mais pinos. Uma ponta do cabo é ligada na placa de rede e a 

outra no hub ou Switch. Para crimpar o cabo, ou seja, para prender o cabo ao conector, 

usa-se um alicate de crimpagem. Após retirar a capa protectora, precisamos tirar as tranças 

dos cabos e em seguida arrumá-los na ordem correcta para o tipo de cabo que se pretende 

construir (veremos logo adiante). 

 

Figura 4 – Cabo UTP com 8 Pinos  

 
Lembre-se que o que protege os cabos contra as interferências externas são justamente as 

tranças. A parte destrançada que entra no conector é o ponto fraco do cabo, onde ele é mais 

vulnerável a todo tipo de interferência. Por isso, é recomendável deixar um espaço menor 

possível sem as tranças, se possível menos de 2,5 centímetros. Para isso, uma sugestão é 

destrançar um pedaço suficiente do fio, para ordena-los confortavelmente e depois cortar o 

excesso, deixando apenas os 2 centímetros que entrarão dentro do conector: 

Figura 5 – Fazendo a combinação de fios 
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Finalmente, basta colocar os fios dentro do conector e pressioná-lo, usando um alicate de 

crimpagem. 

Figura 6 – Conector RJ-45  

 
A função do alicate é fornecer pressão suficiente para que os pinos do conector RJ-45, que 

internamente possuem a forma de lâminas, esmaguem os fios do cabo, alcançando o fio de 

cobre e criando o contacto. Devemos retirar apenas a capa externa do cabo e não descascar 

individualmente os fios, pois isto, ao invés de ajudar, serviria apenas para causar mau 

contacto, deixando o encaixe com os pinos do conector frouxo ou solto. 

Figura 7 – Alicate de Crimpe  

 

Podemos livrarmos deste tipo de situação comprando cabos já feitos, o ideal, caso não 

pretendamos montar apenas uma rede doméstica ou empresarial, nem trabalhar 

profissionalmente com redes. Um problema óbvio em trabalhar com cabos já crimpados é que 

será quase impossível passá-los através das paredes, como seria possível fazer com cabos 

ainda sem os conectores. Existe uma posição certa para os cabos dentro do conector. Note que 

cada um dos fios do cabo possui uma cor diferente. Metade tem uma cor sólida enquanto a 

outra metade tem uma cor mesclada com branco. Para criar um cabo destinado a conectar os 
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micros ao hub (ou Switch), isto é, um cabo directo, a sequência tanto no conector do micro 

quanto no conector do hub (ou Switch) será a seguinte: 

Figura 8 – Combinação para par entrançado 

 

Cabo Crossover  

Para montar uma rede, com apenas dois computadores, podemos ligá-los directamente um ao 

outro evitando assim a utilização do hub (ou Switch). Para isso, é necessário um cabo 

crossover, que convém estar devidamente identificado para que não venhamos a cometer o 

erro de o usar para ligar um PC a um hub (ou Switch) e ficar sem perceber por que é que a 

rede não funciona. 

Para fazermos um crossover, só temos que fazer as ligações segundo a seguinte tabela: 

Figura 9 – Combinação para Cabo Crossover 

 

B. Cabo coaxial 
É um meio de transmissão de dados que permite uma maior velocidade de transmissão do que 

o par entrançado. É formado por um condutor central de cobre circundado por um condutor 

externo. Entre eles, um material dieléctrico (isolante) que os separa. O condutor externo é 
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circundado por uma camada isolante externa conforme mostra a fig.10. Actualmente esta 

praticamente em desuso. 

Figura 10 – Cabo coaxial  

 

C. Fibra Óptica  
É um dos meios de transmissão mais adequado para as redes a grandes velocidades. Uma 

fibra óptica é composta basicamente de material dieléctrico (em geral, sílica ou plástico), 

segundo uma longa estrutura cilíndrica, transparente e flexível, de dimensões microscópicas 

comparáveis às de um fio de cabelo.  

A estrutura cilíndrica básica da fibra óptica é formada por uma região central, chamada de 

núcleo, envolta por uma camada, também de material dieléctrico, chamada casca. A secção 

em corte transversal mais usual do núcleo é a circular, porém fibras ópticas especiais podem 

ter um outro tipo de secção (por exemplo, elíptica).  
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Figura 11 – Fibra Óptica  

 
A composição da fibra óptica com material de índice de refracção ligeiramente inferior ao do 

núcleo, oferece condições à propagação de energia luminosa através do seu núcleo. A fibra 

óptica propaga luz por reflexões sucessivas.  

A capacidade de transmissão (banda passante) de uma fibra óptica é dada em função do seu 

comprimento, da sua geometria e do seu perfil de índices de refracção. Existem duas classes 

principais de fibras: monomodo e multimodo.  

A atenuação em fibras ópticas é causada por múltiplas fontes. Nelas existem regiões 

espectrais (janelas de transmissão) onde a atenuação é mínima.  

Ao redor do filamento existem outras substâncias com menor índice de refracção, que fazem 

com que os raios sejam reflectidos internamente, minimizando as perdas de transmissão. 

A transmissão de mensagem é feita usando um laser ou um LED – Light Emitting Diode.

Quando esta chega no destino, um sinal luminoso é convertido para analógico ou digital. 

D. Transmissão via Rádio  
Trata-se de um meio de transmissão já vulgarizado pelos telemóveis e por alguns sistemas de 

captação de ondas de rádio. Actualmente, est-se a utilizar este meio de transmissão em redes 

locais, principalmente, em aplicações onde exige uma grande mobilidade ou onde a colocação 

de cablagens é difícil bem como em certas zonas históricas. 

E. O Satélite 
Por vezes, é o único meio para a transmissão de dados devido às grandes distâncias que é 

necessário percorrer. 

Os satélites utilizados para a transmissão dos dados sob a forma digital encontram-se situados 

em órbitas geostacionária, em torno do equador, acerca de 30 a 40Km da superfície terrestre. 

A comunicação com estes satélites implica antenas parabólicas, ou seja, dispositivos de 

transmissão capazes de efectuar uplinks (emissões da terra para o satélite) e downlinks 

(recepções do satélite para a terra). 
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3.2. Os Modelos protocolares 

3.2.1. O modelo OSI 
 
Uma rede pode usar diversos protocolos, como o TCP/IP, o NetBEUI e o SPX/IPX, entre 

outros.  

Embora cada um desses protocolos funcione de uma forma particular, eles têm algumas 

similaridades. Essas similaridades existem porque, na verdade, os protocolos surgiram com 

um mesmo objectivo: transmitir dados através de uma rede.  

Quando as redes de computadores surgiram, as soluções eram, na maioria das vezes, 

proprietárias, isto é, uma determinada tecnologia só era suportada pelo seu fabricante. Não 

havia a possibilidade de se misturar soluções de fabricantes diferentes. Dessa forma um 

mesmo fabricante era responsável por construir praticamente tudo na rede. 

Para facilitar a interconexão de sistemas de computadores, a ISO (International Standards 

Organization) desenvolveu um modelo de referência chamado Modelo OSI (Open Systems 

Interconnection) para que os fabricantes pudessem criar protocolos a partir desse modelo.  

O modelo OSI foi desenvolvido pela ISO a partir dos finais dos anos setenta, com o objectivo 

de estabelecer um standard a aplicar às redes informáticas. Este modelo surge devido a 

problemas de incompatibilidade entre sistemas proprietários, que tornavam difícil, ou mesmo 

impossível, fazer com que os computadores de fornecedores distintos comunicassem entre si, 

aplicando-se tanto ao software como ao hardware de rede. Foi feita uma estratificação da 

comunicação entre computadores, em sete níveis, pelos quais a informação tem de passar, 

desde que é gerada por uma aplicação, até chegar ao meio físico de transporte. Do lado do 

computador alvo passa-se exactamente a mesma coisa, mas em sentido contrário, conforme se 

verifica na figura 12. 

Cada uma das camadas troca informação apenas com a camada equivalente da outra máquina. 

A camada de topo, designada por Aplicação representa o software a que recorrem as 

aplicações que pretendem comunicar através da rede. A camada inferior (Física) representa o 

meio físico, ou seja, o adaptador de rede e a transmissão através do cabo, que poderá 

transportar sinais eléctricos, ópticos ou sob a forma de radiofrequência. Do ponto de vista do 

cliente, a informação circula em sentido descendente, quando este solicita informação ao 

servidor. No servidor, o fluxo ocorre em sentido contrário. Quando o servidor responde ao 
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cliente, enviando a resposta, uma mensagem de erro, ou qualquer outra, o processo funciona 

novamente, mas em sentido inverso. 

Figura 12 – Comunicação entre dois computadores respeitando o modelo OSI 

O objectivo final é conseguir a troca de informação entre o software que corre nos diversos 

computadores da rede. A ideia do modelo OSI foi não só criar um standard, mas, mais 

importante ainda, tratar de especificar detalhadamente o papel de cada camada, bem como 

definir um interface entre cada uma delas, de modo a permitir o desenvolvimento de software 

e hardware que será compativel com as implementações de qualquer fabricante que respeite 

as especificações do modelo. 

O respeito mais ou menos fiel pelo modelo OSI não implica uma compatibilidade total entre o 

software de rede existente no mercado. O que na realidade acontece é que o software tem de 

ser “moldado” à medida de cada sistema. 

Porém, à partida, o software que respeite o modelo OSI terá melhores possibilidades de 

adaptação e integração em sistemas que também o respeitem. O respeito pelo modelo permite 

também às equipas de desenvolvimento trabalhar o software em módulos, que poderão ser 

depois encaixados no restante software de rede com alteração apenas a um ou dois níveis do 

modelo. Isto acontece, por exemplo, quando instalamos um novo protocolo no Windows. 

3.2.1.1. As camadas do modelo OSI 

Camada Aplicação 
 
É a camada mais alta do modelo OSI e fornece serviços directamente às aplicações do 

utilizador, actuando como uma passagem por onde as informações entram e saem do ambiente 

OSI. 
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Camada Apresentação 
Fornece conversões de formatação ou códigos, preservando o conteúdo da informação 

enquanto soluciona problemas de sintaxe que possam existir entre o transmissor e o receptor. 

Camada Sessão 
Gere o correcto funcionamento da sessão estabelecida entre duas máquinas. 

Camada Transporte 
Assegura que os dados sejam enviados para o receptor na devida ordem. Nesta camada opera 

o protocolo TCP. 

Camada Rede 
Fornece os endereços para os dados, isto é, escolhe o melhor caminho entre o transmissor e o 

receptor. É nesta camada que trabalha o protocolo IP. 

Camada de Ligação de Dados 
É a camada responsável pela correcta transmissão de dados através da camada física. 

Assegura que os dados cheguem correctamente ao seu destino.  

Camada Física 
É a camada mais baixa do modelo OSI e define os aspectos mecânicos e eléctricos da 

transferência de dados. Define também a interface de hardware entre a máquina e as 

cablagens. 

3.2.2. O modelo TCP/IP 
O modelo TCP/IP, quando comparado com o modelo OSI, tem duas camadas que se formam 

a partir da fusão de algumas camadas, elas são: as camadas de Aplicação (Aplicação, 

Apresentação e Sessão) e Rede (Link de dados e Física). Veja na ilustração abaixo a 

comparação:



Redes de Computadores 

________________________________________________________________________ 
Implementação e Utilização das NTICs na Escola Secundária de São Domingos 

27

Figura 13 – Modelo TCP/IP 

A figura a seguir, ilustra o modelo TCP/IP com suas camadas, os seus protocolos e a sua 

ligação física. Em seguida, temos uma breve explicação de cada uma delas: 

 

Figura 14 – Modelo TCP/IP e as suas camadas 

 

Camada Aplicação 
É formada pelos protocolos utilizados pelas diversas aplicações do modelo TCP/IP. Esta 

camada não possui um padrão comum. O padrão é estabelecido por cada aplicação. Isto é, o 

FTP possui o seu próprio protocolo, assim como o TELNET, SMTP, POP3, DNS, etc. 

Camada Transporte (TCP/UDP) 
Camada fim-a-fim, isto é, uma entidade desta camada só se comunica com a sua entidade-par 

do host destinatário. É nesta camada que se faz o controle da conversação entre as aplicações 

intercomunicadas da rede. Dois protocolos aqui são usados: o TCP e o UDP. O TCP é 

orientado à conexão e o UDP não. O acesso das aplicações à camada de transporte é feito 

através de portas que recebem um número inteiro para cada tipo de aplicação. 
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Camada Internet (IP) 
Essa camada é a primeira normalizada do modelo. Também conhecida como camada Internet, 

é responsável pelo endereçamento, roteamento e controle de envio e recepção. Ela não é 

orientada à conexão, mas comunica-se através de datagramas. 

Camada de acesso à Rede (Hardware) 
A camada de abstracção de hardware tem como principal função a interface do modelo 

TCP/IP com os diversos tipos de redes (X.25, ATM, FDDI, Ethernet, Token Ring, Frame 

Relay, PPP e SLIP). Por causa da grande variedade de tecnologias de rede, ela não é 

normatizada pelo modelo, o que prevê a possibilidade de interconexão e interoperação de 

redes heterogéneas. 

Cada serviço corresponde a um protocolo específico. No caso de e-mails, este serviço é 

atendido pelo protocolo SMTP, que, ao ser feita uma solicitação de e-mail (envio ou 

recepção) ao TCP/IP, este é atendido pelo SMTP. No caso do www, usado para visualização 

de páginas, o protocolo usado é o HTTP. Existem ainda inúmeros outros. 

 

3.3. Topologia Física/Lógica 
 
Quando se fala nas LANs (Local Area Network) já estamos a idealizar as topologias de rede. 

Vamos agora ver em detalhe o que é uma topologia de rede e quais as topologias mais 

importantes. 

Basicamente, uma topologia é um mapa da rede. A topologia física da rede descreve o layout 

dos cabos e postos de trabalho e a localização de todos os componentes da rede. Por vezes, as 

topologias físicas são comparadas com as topologias lógicas, que definem como é que a 

informação circula na rede. Normalmente, as duas topologias são similares. No entanto as 

redes, podem ter um tipo de topologia física e uma topologia lógica completamente diferente. 

A escolha de como os computadores vão ser ligados numa rede pode ser um assunto crítico, 

uma vez que uma má escolha da topologia física pode levar mais tarde a custos desnecessários 

assim como a um mau aproveitamento dos recursos da rede. 

A escolha da topologia a utilizar no estabelecimento de uma rede numa sala de informática ou 

num edifício deve ser criteriosamente realizada e nela devem ser consideradas os seguintes 

aspectos: 

• Custos; 
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• Flexibilidade: facilidades em modificar nós da rede, mudando-os de posição ou 

acrescentando novos postos (nós); 

• Fiabilidade: Facilidades em detectar falhas e erros, permitindo o seu isolamento sem 

perturbar o funcionamento da rede. 

De seguida serão mencionados as cinco topologias físicas mais comuns, com os respectivos 

exemplos e explicações: 

� Barramento. 

� Estrela. 

� Anel. 

� Malha. 

� Sem Fios. 

3.3.1. Barramento 
Na topologia de Barramento todos os computadores estão ligados a um cabo contínuo que é 

terminado em ambas as extremidades por uma pequena ficha com uma resistência ligada entre 

a malha e o fio central do cabo. Essa resistência é de 50Ω, que é o equivalente à impedância 

do cabo. 

Figura 15 – Topologia bus  

 

Neste tipo de topologia (topologia lógica), a comunicação é feita por broadcast, isto é, os 

dados são enviados para o barramento e todos os computadores vêem esses dados, no entanto, 

eles só serão recebidos pelo destinatário. 

Esta topologia foi pioneira nas topologias ethernet, mas actualmente está em desuso. 

Apesar da simplicidade e da economia desta topologia, ela tem alguns prós e contras. 

No campo dos prós é de referir: 

� A facilidade de instalação; 



Redes de Computadores 

________________________________________________________________________ 
Implementação e Utilização das NTICs na Escola Secundária de São Domingos 

30

� É relativamente económica; 

� Usa menos cabos que as outras topologias. 

Do lado dos contras temos: 

� A dificuldade em mudar ou mover nós; 

� Particularmente não tem tolerância a falhas, caso falhe um dos nós, toda a rede vai 

abaixo; 

� Dificuldades em diagnosticar falhas ou erros. 

 

3.3.2. Estrela 
 

Contrariamente ao que acontece com a topologia anterior, no caso da topologia em estrela os 

postos ligam-se todos num ponto central, que é um dispositivo que pode ser um hub ou um

switch. Em qualquer um dos casos, esses dispositivos actuam como um concentrador.

Figura 16 – Topologia em Estrela 

 

A função do concentrador é receber os sinais provenientes dos vários computadores e 

encaminhá-los para o computador destino. 

Este tipo de ligação tem vantagens notórias em relação à topologia anterior que passo a 

enumerar: 

� Facilidade de modificação do sistema, já que todos os cabos convergem num ponto 

comum; 

� Um dispositivo por derivação, se esta falhar só esse dispositivo é afectado; 

� Fácil detecção e isolamento de falhas, dado que o nó central está directamente ligado a 

todos os outros; 

� Simplicidade do protocolo de comunicação resume-se a seleccionar qual o nó 

periférico que em cada momento está ligado ao nó central. 
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As suas desvantagens: 

� Maior comprimento de cabo para efectuar as ligações; 

� Dependência do nó central, se este falhar, toda a rede fica inoperacional. 

3.3.3. Anel 
Numa topologia física em anel cada posto está directamente ligado a dois outros postos da 

rede. Logicamente os dados circulam num sentido de um posto para outro. Cada posto inclui 

um dispositivo de recepção e transmissão, o que lhe permite receber o sinal e passá-lo ao 

posto seguinte, no caso de a informação não lhe ser destinada. 

O primeiro computador na rede vai guardar o token que é uma licença para os computadores 

comunicarem. O computador que deseja efectuar uma comunicação vai requisitar o token e só 

depois de o obter é que vai efectuar a transmissão de dados para o computador de destino. 

Desta forma, não existe a colisão na rede, o que permite um maior aproveitamento do meio de 

comunicação. 

Existem outros dispositivos de comunicação designados por MSAU (Multi-Station Access 

Unit), que permite a sub-divisão da rede. 

Como qualquer outra topologia, também tem as suas vantagens e desvantagens. 

As vantagens: 

� Pequeno comprimento de cabo; 

� Não são necessários armários de distribuição de cabos dado que as ligações são 

efectuadas em cada um dos nós; 

� O desenho das cablagens é bastante simples. 

 

As desvantagens: 

� A falha de um nó provoca a falha na rede; 

� Dificuldade na localização de falhas (a falha de um nó provoca a falha de todos os 

outros); 

� Dificuldade em reconfigurar a rede (instalação de vários nós em locais diferentes); 

� Dificuldade no estabelecimento de protocolo de acesso à rede dado que cada nó terá 

que assegurar a continuidade da informação e só depois poderá enviar a sua própria 

informação após certificação de que a rede está disponível. 
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Figura 17 – Topologia em anel  

3.3.4. Malha  
Na topologia em malha existe uma ligação física directa entre cada um dos nós, isto é, todos 

comunicam com todos. Embora muito pouco usada em redes locais, uma variante da 

topologia em malha – a malha híbrida é usada na Internet e em alguns WANs. A topologia de 

malha Híbrida pode ter múltiplas ligações entre várias localizações, isto é feito por uma 

questão de redundância, além de que não é uma verdadeira malha porque não há uma ligação 

entre cada um e todos os nós, somente em alguns por uma questão de backup.

Podemos verificar a complexidade desta topologia com um exemplo de ligação de quatro nós, 

o que já é complexa. Mas essa complexidade aumenta exponencialmente à medida que 

aumentamos mais nós, isto é, por cada n nós, teremos n(n-1)/2 ligações, o que quer dizer que, 

numa rede com quatro computadores temos 4(4-1)/2, que é o mesmo que dizer 6 ligações. No 

entanto, se a rede crescer para 10 computadores, teríamos qualquer coisa como 45 ligações, o 

que demonstra a tamanha complexidade e “dor de cabeça” para quem tivesse que gerir uma 

rede semelhante a essa. 

No parágrafo anterior, foram evidenciadas as desvantagens desta topologia. Agora vamos ver 

as suas vantagens: a principal, se não a única, é a tolerância a falhas pelo menos no que diz 

respeito a cablagens, já que em relação aos computadores depende mais deles do que da rede. 



Redes de Computadores 

________________________________________________________________________ 
Implementação e Utilização das NTICs na Escola Secundária de São Domingos 

33

Figura 18 – Topologia em malha  

 

3.3.5. Wireless (Sem Fios) 
As redes wireless estão a vulgarizar-se de dia para dia, sendo usadas tanto em redes 

empresariais como nas redes domésticas e ligação à Internet. 

O exemplo mais simples de uma rede sem fio é a rede Ad-Hoc. Este tipo de rede é 

estabelecido quando dois ou mais dispositivos com emissores/receptores wireless estão ao 

alcance uns dos outros. Os dispositivos enviam as ondas de rádio de um para o outro e ambos 

reconhecem a existência de outro dispositivo com o qual pode comunicar. 

Este tipo de rede é muito utilizado nas comunicações entre portáteis ou PDAs e permitem a 

transferência de dados entre os dispositivos com bastante facilidade. 

Figura 19 – Rede Wireless Ad-Hoc  

 

Um outro exemplo de redes wireless é a rede multiponto. Este tipo de rede tem várias estações 

cada uma delas com um emissor/receptor, que comunicam com um ponto central denominado 

WAP (Wireless Access Point). O WAP é um dispositivo que permite a ligação a uma rede via 
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uma ligação Ethernet ou token ring e usa um qualquer método wireless, que pode ser rádio 

frequência, o mais usual, infravermelhos ou microondas. 

Figura 20 – Rede Wireless Multiponto  

 

As vantagens desta topologia:  

● Economia nos custos com a cablagem; 

● Maior flexibilidade na infra-estrutura; 

● Possibilidade de se estar on-line todo o tempo; 

● Permite uma maior mobilidade; 

● Maior autonomia. 

 

As desvantagens: 

● Custo ainda alto (mas baixando rapidamente); 

● Tecnologia em rápido desenvolvimento; 

● Área de cobertura. 

 

3.4. Tecnologias de redes 

3.4.1. Ethernet 
 
A esmagadora maioria das redes locais utilizam este tipo de arquitectura, não só porque é 

bastante fácil de montar e manter, mas também porque os custos são baixos e o desempenho é 

razoável. A rede Ethernet pode ser implementada em topologia estrela, com cabo entrançado, 
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geralmente UTP. Actualmente, a esmagadora maioria das redes locais utilizam esta 

tecnologia, que pode funcionar a 10Mbs, 100Mbs (Fast Ethernet) e 1Gbs (Gigabit Ethernet). 

As redes Ethernet utilizam baseband e o controlo da emissão de dados, feita sob a forma de 

pacotes designados por frames, faz-se por um processo chamado CSMA/CD (Carrier Sense 

Media Access with Colision Dectetion). Segundo este processo, antes de uma placa de rede 

tentar injectar frames no cabo, tenta detectar se há fluxo gerado por outras placas. Se não 

forem detectados frames a circular, a placa transmitirá aquilo que há a transmitir. Duas placas 

podem fazer isto simultaneamente, iniciando-se a injecção simultânea de frames na rede, o 

que não é permitido. Neste caso, diz-se que existe uma colisão. Geralmente, os hubs têm uma 

luz indicadora de colisões. O standard Ethernet de 10Mbs está definido na especificação 

IEEE 802.3. actualmente existe uma nova norma Ethernet chamado 10Gbase-T e que permite 

a comunicação a 10Gbs sobre cabo par trançado de categoria 5. 

3.4.2. Token Ring 
 
Uma rede deste tipo funciona através de um processo totalmente diferente do utilizado pelas 

redes Ethernet, a 4 ou 16Mbs. O princípio é relativamente simples. Em vez de os 

computadores tentarem emitir quando não detectam fluxo de informação na rede, existe um 

pacote de informação, designado por Token, que circula na rede, sendo recebido e 

retransmitido pelo adaptador de cada computador, para o computador seguinte. Este processo 

chama-se Token passing, cujas especificações estão no IEEE 802.4. o Token Ring está 

especificado no IEEE 802.5.  

O Token apenas pode ser utilizado por um computador de cada vez, funcionando como uma 

carruagem de mercadorias que passa por todas as estações. Se um computador detectar a 

chegada do Token, que roda em permanência, verifica se o destino coincide com a sua 

identificação. Se coincidir, recolhe os dados. Caso contrário, empurra a carruagem para a 

próxima estação. Quando o computador que tem a posse do Token terminar a comunicação, o 

Token é esvaziado, continuando a circular. Nessa altura, um computador desejando transmitir 

através da rede pode iniciar a transmissão, assim que o Token passa por si.  

3.4.3. ISDN (Integrated Services Digital Network) 
 
O ISDN ou RDIS (Rede Digital com Integração de Serviços), tornou-se muito popular. Trata-

se de uma tecnologia usada para as ligações WAN e não para redes locais. O resto da rede 

utiliza a Ethernet ou Token Ring, na maioria dos casos. Utiliza a rede telefónica para 
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comunicar, mas, ao contrário do que acontece nos telefones convencionais e nos modems,

comunica utilizando sinais digitais. Os adaptadores RDIS podem ser internos ou externos, 

como acontece com os modems. Conquistaram mercado muito por causa dos benefícios em 

termos de taxas de transferência, relativamente aos modems, e também pela possibilidade de 

informar sobre a proveniência das chamadas, pela maior fiabilidade, etc. 

3.4.4. Frame Relay 
Trata-se de uma tecnologia utilizada em WAN, com linhas dedicadas, possivelmente de fibra 

óptica, sendo um derivado do X.25, mas mais rápido, porque resulta numa simplificação 

daquele, em que todas as componentes destinadas à verificação e correcção de erros foram 

retiradas, já que o meio de transporte é suposto não apresentar os níveis de ruído antes 

habituais. Para estabelecer a ligação entre as redes, cada uma delas utiliza um FRAD (Frame 

Relay Adapter). Os ISPs fornecem habitualmente acessos Frame Relay aos clientes com 

necessidade de linhas dedicadas, a custos superiores ao DSL e cabo, mas, geralmente, com 

outra qualidade de serviço. 

 

3.4.5. FDDI (Fiber Distributed Digital Interface) 
 
O sistema FDDI comunica, tal como se pode deduzir pelo nome, utilizando fibra óptica e 

token-passing, permitindo a comunicação de alta velocidade (tipicamente a 100Mbs) e, muito 

importante, a comunicação entre locais distantes, até 2Km sem repetidores. Utiliza um 

sistema de anel duplo. 

3.4.6. ATM (Asynchronous Transfer Mode) 
 
O ATM é um sistema que permite a comunicação LAN/WAN a velocidades bastante 

elevadas, sobre fibra óptica, tipicamente a 155Mbs. Os elevados custos deste tipo de opção 

não levaram à democratização esperada por alguns. O ATM comunica através de pacotes de 

53 bytes chamados células. Naturalmente suportado pelo Windows 2000, ao contrário do NT. 
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3.5. Equipamentos de redes 

3.5.1. Modems 
É um dispositivo que faz a modulação (conversão do sinal digital em analógico) e a 

demodulação (conversão do sinal analógico em digital) dos sinais, de modo a permitir a 

transmissão e recepção de dados de computador através da rede telefónica. 

Se quer partilhar uma ligação à Internet, a primeira coisa de que precisa é um modem. 

Praticamente, todos os computadores vendidos, actualmente, vêm com um modem analógico, 

o que lhe permite ligar-se a Internet a velocidades relativamente lentas. Mas para ter a ligação 

com velocidade até 100 vezes mais rápidas do que as possíveis com este tipo de modem será 

necessário alugar ou comprar um modem de banda larga. 

 

3.5.2. Placa de Rede 
Placa de rede, ou adaptador de LAN, ou ainda NIC (Network Interface Card) funciona como 

uma interface entre o computador e a cablagem da rede. Normalmente é uma placa de 

expansão que deve ser conectada em um dos slots, localizados na placa principal do 

computador (Motherboard). Juntamente com o Sistema Operacional, a placa de rede trabalha 

para poder transmitir e receber mensagens a partir da rede. Suas principais funções são: mover 

os dados para dentro da memória RAM do computador, gerar o sinal eléctrico que circula 

através do cabo da rede e controlar o fluxo de dados no sistema de cablagem da rede. 

As seguintes especificações devem ser levadas em consideração ao especificar qual placa de 

rede deve ser utilizada: 

Tipo de Barramento; Conector da Placa; O Padrão, que define o padrão de rede a ser 

utilizado. Os principais padrões são: Ethernet, Fast-Ethernet, Token-Ring, FDDI, ATM e a 

Velocidade de Transmissão, que corresponde a velocidade com que as informações circulam 

pelo meio físico: 4Mbps, 10Mbps, 16Mbps, 100Mbps e outras. 
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Figura 21 – Modelo de uma placa de rede (NIC)  

 

3.5.3. Repetidor 
Uma vez que o comprimento máximo do cabo UTP numa rede é de 100 metros, então se 

pretendermos implementar uma rede que ultrapassa esse limite (100m), temos de utilizar um 

repetidor. A finalidade de um repetidor é gerar os sinais da rede novamente. É um dispositivo 

com uma única porta "de entrada" e uma única porta "de saída". É um dispositivo da Camada 

1 (camada física). 

3.5.4. Hub 
Os hubs são utilizados para ligar os vários dispositivos que compõem uma rede, 

computadores, impressoras, entre outros periféricos. 

O termo hub é usado para referir a um dispositivo de rede que liga os computadores entre si, 

mas, na realidade, ele serve também de repetidor, isto porque ele passa ou repete toda a 

informação que recebe para todas as suas portas. 

Os hubs podem ser utilizados para o alargamento de uma rede, mas isso faz com que circule 

na rede bastante tráfego desnecessário, já que ele envia a mesma informação para todos os 

dispositivos da rede independentemente se são ou não o destinatário dessa informação. 

São perfeitamente viáveis para redes pequenas, no entanto, nas redes em que o tráfego é 

intenso, é altamente aconselhável substituir o hub por um switch.
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Figura 22 – Tráfego numa rede com Hub 

 

3.5.5. Switch 
Tal como um hub, o switch liga vários seguimentos de uma rede, mas com uma grande 

diferença: enquanto que um hub distribui a informação por todas as portas simultaneamente, o 

switch estabelece uma ligação directa entre o dispositivo transmissor e o dispositivo receptor. 

É muito vulgar encontrarmos hubs e switches na mesma rede. O hub aumenta a capacidade da 

rede fornecendo mais portas de ligação, o switch, além disso, também segmenta a rede em 

secções menores e menos congestionadas. Funciona na camada 2 (link de dados). 

 

Figura 23 – Switch  

 

3.5.6. Bridge 
 
Uma bridge é um dispositivo capaz de segmentar uma rede em vários domínios de colisões 

com o objectivo de reduzir o tráfego ou compatibilizar diferentes padrões de redes. A função 

primária da bridge é manter o tráfego separado de ambos os lados. O tráfego só passa se for 

dirigido a um posto do lado oposto. 

As bridges fornecem-nos um modo de juntar duas ou mais redes de modo a formar um só 

rede lógica e têm um funcionamento similar ao dos switches. As redes unidas pelas bridges 
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são denominadas de “segmentos de rede”. As bridges podem ligar redes de vários tipos, isto 

é, Ethernet a fast Ethernet, Ethernet a Token ring.

Figura 24 – Duas redes ligadas através de uma bridge  

 

3.5.7. Router 
 
Os Routers são dispositivos que, tal como as Bridges, são utilizados para a interconexão de 

redes. Todavia, os routers possuem maior capacidade de tratamento da informação e por esse 

motivo são utilizados para estabelecer o roteamento de pacotes de informação em redes de 

maior complexidade. Permite interligar duas ou mais redes efectuando automaticamente a 

predilecção correcta das mensagens de uma rede para outra. É um dispositivo que permite 

interligar uma rede local à Internet (é portanto o nó de saída para a Internet). 
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Capítulo IV – Escola Secundária de São Domingos 
 

4.1. Enquadramento 
 
É inegável o facto de estarmos a viver numa sociedade em que o acesso à informação é 

fundamental para o seu desenvolvimento. Assim sendo, a melhor forma de acompanhar esse 

desenvolvimento é dotar as instituições de ensino de recursos e dos meios necessários para 

poderem acompanhar o desenvolvimento dessa sociedade, que está em constante mutação. 

Neste sentido, a Escola Secundária de São Domingos, por ser uma instituição de ensino, não 

poderia ficar de fora desta sociedade bem como os seus colaboradores (os membros da 

Direcção, os professores, os alunos, os funcionários e a própria comunidade em geral). Por 

essa razão resolveu-se fazer o presente estudo de caso que tem por finalidade avaliar o 

impacto da utilização das NTICs na ESSD. Para a concretização desse estudo, foram 

desencadeadas uma série de entrevistas e conversas informais com as pessoas responsáveis 

por essa área e o pessoal da Direcção com o intuito de conhecer quais os pontos de vista dos 

diferentes intervenientes dessa escola e quais são os projectos existentes na escola. 

As entrevistas e conversas não se ficaram só pelo pessoal da Direcção e o pessoal responsável 

pela área em questão, mas também foram feitas aos alunos do 3º ciclo com os mesmos 

objectivos e para ficarmos a conhecer quais as suas preocupações no que tange as NTIC. 

 

4.2. Caracterização da Escola Secundaria de São Domingos 
A Escola Secundária de São Domingos situa-se na Freguesia de São Nicolau Tolentino, 

Concelho de São Domingos. Começou a funcionar nas instalações do Ex-Ciclo Preparatório 

na localidade de Cutelo Branco no ano lectivo 1994/95, com seis turmas e 12 Professores 

onde foram leccionados apenas os antigos primeiro e segundo anos do curso geral (3º e 4º 

anos), tendo permanecido nessa localidade até ao ano lectivo 2000/2001. 

No ano lectivo 2001/02, a referida Escola foi transferida para o novo edifício na localidade de 

Neta Gomes – “Fornadjona” – cuja construção se iniciou no ano lectivo 1998/99, contando 
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com o financiamento do Governo de Cabo Verde, Cooperação Suíça e Câmara Municipal de 

São Domingos, sob a fiscalização do MIT (Ministério das Infra-estruturas e Transporte). 

Foi inaugurada a vinte e dois de Março de dois mil e dois pelo então Ministério da Educação e 

Desporto, contando com a presença de representantes da Cooperação Suíça e da Câmara 

Municipal. 

A estrutura física da Escola comporta dois blocos, mas apenas o bloco B foi construído, ou 

seja, o bloco das salas de aulas, casas de banho e arrecadações. Actualmente (ano lectivo 

2006/2007), encontra-se em construção e na fase final o bloco A, que comporta os 

laboratórios, sala de informática, auditório e algumas salas de aulas. 

Das vinte e sete salas de aulas, quatro estão a funcionar como sala de professores, Secretaria, 

Biblioteca e sala de Informática, ficando disponíveis apenas vinte e três salas para as aulas. 

No presente ano lectivo (2006/2007), devido à falta de espaço e o atraso nas obras do bloco A,

todas as salas do bloco B foram utilizadas para salas de aulas, ficando a escola sem a 

Biblioteca, Sala de Professores e a Sala de Informática. A Escola Secundária de São 

Domingos por possuir 367 alunos no 3º ciclo, com a opção Utilização de Computadores, não 

poderia funcionar sem a Sala de Informática. A questão da Sala de Informática foi 

solucionada recorrendo ao empréstimo da Sala de Informática do Centro de Juventude de São 

Domingos até que termine a obra do bloco A.

No que concerne a organização administrativa, esta escola apresenta uma estrutura em 

conformidade com o Decreto Legislativo nº20/2002, de 19 de Agosto, (Regime de 

Organização e Gestão dos Estabelecimentos de Ensino Secundário) funcionando com os 

seguintes órgãos e serviços: um Director, um Subdirector Pedagógico, um Subdirector 

Administrativo e Financeiro, um Subdirector para Assuntos Sociais e Comunitários e um 

Secretário.  

Actualmente, esta Escola funciona com todos os níveis liceais (1º, 2º e 3º ciclos), acolhendo 

80% dos alunos do Concelho e 20% dos outros Concelhos (5% da Praia e 15% de Santa 

Cruz), totalizando 1836 alunos. Cerca de 90% dos alunos que frequentam este 

estabelecimento de ensino, residem em localidades dispersas, como Dacabalaio, Rui Vaz, 

Freguesia de Nossa Senhora Da Luz: Praia Baixo, Baía, Achada Baleia, Praia Formosa e 

outras localidades, que se sujeitam diariamente a um percurso de mais de uma hora e meia a 

pé ou de carro. 



Escola Secundaria de São Domingos 

________________________________________________________________________ 
Implementação e Utilização das NTICs na Escola Secundária de São Domingos 

43

Figura 25 – Escola Secundária de São Domingos 

 

4.3. A introdução da NTIC na ESSD 
O primeiro computador utilizado na Escola Secundária de São Domingos foi adquirido, no 

ano de 1996, pela Escola Secundária de São Domingos para uso na secretaria da referida 

escola. 

No ano de 1997, adquiriram mais um outro computador (HP Pavilion) para a escola que ainda 

se encontra a funcionar na secretaria. 

No âmbito da cooperação entre a Câmara Municipal de São Domingos e a câmara Municipal 

de Barcelos – Portugal, esta Câmara ofereceu à Escola Secundária de São Domingos 11 

(onze) computadores, sendo um para a secretaria e 10 para a sala de informática. Com esse 

donativo, a partir do ano lectivo 2000/2001 começou-se a leccionar a disciplina de Utilização 

de Computadores na Escola Secundária de São domingos. 

Como as condições não eram as melhores, a escola vem tentando melhorá-las aos poucos. Em 

2002, receberam do Corpo da Paz mais cinco (5) computadores, já com algum uso naquela 

organização, que, infelizmente, não funcionaram por muito tempo, pois danificaram-se em 

pouco tempo, ficando fora de uso. 

Um ano mais tarde, já em 2003, a Direcção da Escola comprou mais um computador para o 

uso na direcção. 

Tendo uma Sala de Informática com apenas oito (8) computadores a funcionar e com algumas 

turmas com até quarenta alunos, o que é uma situação caótica para a leccionação da disciplina 

Utilização de Computadores, dado que nessas circunstâncias nem todos os alunos presentes na 

sala poderão fazer o uso do computador. 

Tendo em vista o melhoramento do processo ensino/aprendizagem, o Ministério de Educação, 

em Novembro de 2004, ofereceu à Escola Secundária de São Domingos uma impressora (hp 
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5150) e doze (12) computadores (Pentiun IV, 128Mb de memória RAM, disco duro de 40Gb, 

com leitores de DVD e gravador de CD), sendo dois (2) para a secretaria e dez (10) para a 

Sala de Informática, o que veio a melhorar e de que maneira as condições para a leccionação 

da disciplina de Utilização de Computadores, visto que com essas ofertas o número de alunos 

por computador diminuiu para metade. 

E, por último, em Dezembro de 2005, a Associação “Aqua For Live” (Água para Viver) 

ofereceu mais 10 computadores à Escola Secundária de São Domingos. Esses computadores 

vieram para optimizar o parque informático da escola, visto que contribuíram para o 

aumentara do número de computadores na Sala de Informática e, consequentemente, a 

diminuição do número de alunos por computador. Mas, a maioria desses computadores 

funcionam com algumas dificuldades, uma vez que já tiveram algum uso antes da oferta a 

essa escola. Além disso, esses computadores têm poucas possibilidades de actualizações, 

devido às capacidades reduzidos dos discos e memórias e à não utilização dos drives de CD-

ROM. Problema que poderá vir a ser ultrapassado com a colocação destes computadores em 

rede, passando a funcionar como um posto de trabalho controlado por um computador central 

onde é possível armazenar uma maior quantidade de informação. 

Com a introdução dos computadores na Escola Secundária de São Domingos, estes trouxeram 

algumas inovações, tais como: 

• Informatização da escola; 

• Criação de uma Base de Dados rigorosa, o que antes não era possível; 

• Processos de matrículas; 

• A avaliação dos alunos passou a ser feita no computador; 

• Acesso aos computadores por parte dos alunos (do 3º ciclo) e professores; 

• Sistematização de dados. 

 

Com as tecnologias acima referidas há que saber tirar o proveito delas. Para tal é necessário 

saber utilizar essas tecnologias e disponibilizar essas tecnologias para todos os sujeitos 

inerentes à escola (Direcção, professores, alunos e a comunidade no geral). Foi nesse sentido 

que a escola decidiu realizar algumas acções de formação, destinadas aos professores da 

escola, com o objectivo de divulgar essas tecnologias e massificar o seu uso por parte dos 

intervenientes directos no processo ensino/aprendizagem. Tal iniciativa não teve o resultado 

preconizado, porque, das duas acções de formação realizadas na referida escola, nenhuma 

chegou ao fim: 
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• Em 1999, começaram com 7 professores para a formação em Utilização de 

Computadores, mas acabaram por não chegar ao fim por causa da desistência por parte 

dos professores participantes; 

• Em 2003, retomaram a iniciativa de 1999, já na altura com 12 professores, mas 

infelizmente a iniciativa teve o mesmo fim que a anterior. 

Posto isto a escola “abriu as portas” para a comunidade, apostando na formação do pessoal da 

comunidade, contando com o apoio de um voluntário do Corpo da Paz que monitorizou a 

formação. Essa iniciativa permaneceu durante dois anos e teve a participação de cerca setenta 

(70) jovens (sendo em média 35 de para ano) dessa comunidade. O referido curso tinha como 

objectivo, dotar esses jovens dos conhecimentos básicos na área de informática de acordo 

com os módulos leccionados: 

� Introdução à Windows; 

� Microsoft Word; 

� Microsoft Excel; 

� Microsoft PowerPoint; 

� E alguns utilitários (Paint, calculadora…). 

 

Apesar de a escola ter adquirido o seu primeiro computador em 1996, passado uma década, a 

escola ainda não possui uma rede local com uma intranet e muito menos o acesso à Internet de 

que tanto se fala no mundo actual. 

De acordo com a opinião do primeiro professor que leccionou a disciplina de Utilização de 

Computadores na referida escola todo esse “atraso” se deve a dois factores principais:  

1. O factor financeiro, pois a escola tem poucos recursos, por isso até então não priorizou 

esse investimento que já se fez sentir e muito a sua necessidade na escola; 

2. Sem dúvida, as sucessivas mudanças de Direcção, já que não houve a continuidade de 

ideias das sucessivas direcções no que tange as TIC. 

Sendo assim a Escola Secundária de São Domingos não pode beneficiar dessas tecnologias 

para o acesso à Informação e Comunicação tal como acontece noutras escolas ou instituições, 

tendo em vista o melhoramento do processo ensino/aprendizagem.  
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4.4. Proposta de implementação de uma LAN 
 
Resumo 
A utilização de redes de telecomunicações e das tecnologias de informação e comunicação na 

educação é um elemento determinante nos processos de mudança que a Escola Actual e o 

sistema educativo têm empreendido. Com o projecto de implementação de uma rede local, 

surgiu a oportunidade de formação contínua via Internet, através da qual os professores 

podem beneficiar e à qual podem aceder nas escolas ou de qualquer lugar onde se encontrem. 

Este projecto pretende dotar a Escola Secundária de São Domingos de uma rede local, 

permitindo, dessa forma, a exploração desse recurso a nível local, o que, de certeza, alterará 

os procedimentos pedagógicos. Para isso será fundamental que a escola crie estruturas 

técnicas que permitam o trabalho em rede e a partilha de conhecimentos. De seguida serão 

dado, todos os passos para ligar a escola à Internet, maximizando as possibilidades de 

contactos com novas realidades, outras escolas, professores e alunos, permitindo assim uma 

troca de experiência contínua que se irá repercutir no processo ensino/aprendizagem. 

 

Participantes: 

Professores: Professores da disciplina de Utilização de computadores 

Outros intervenientes: Membros da Direcção e algum outro pessoal técnico se for necessário. 

 

Coordenação do projecto 

Nome (s): David Jorge Gonçalves Moreira 

Instituições: ISE/Escola Secundária de São Domingos 

Telefone (s) e Fax: 2681782/3 

Endereços electrónicos: davjomor@hotmail.com, esaodomingos@hotmail.com. 

 

Objectivos: 

Efeitos esperados: 

No final deste projecto, os alunos ou as turmas, passarão a ter à sua disposição, uma Sala de 

Informática com melhores condições para a transmissão dos conteúdos programados, 

principalmente no que tange à rede de comunicações e à Internet. Quanto aos professores, 

estes verão criadas as condições para a leccionação dos conteúdos práticos relacionados com a 
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rede de comunicação, Intranet e a Internet, o que não era possível anteriormente, uma vez que 

necessitavam de uma rede local e com o acesso à Internet. 

De uma forma geral, toda a comunidade escolar e a própria sociedade em geral ficarão a 

ganhar com a concretização deste projecto, dado que os alunos, os professores e os 

funcionários passarão a dispor de novos meios de comunicação tanto internamente como com 

o mundo exterior, aumentando deste modo os seus conhecimentos científicos, culturais. Com 

todas essas melhorias será a própria comunidade que estará a ter pessoas mais capazes e 

melhor instruídas. 

Recursos:

Para a materialização deste projecto a Escola Secundária de São Domingos deverá dispor dos 

seguintes equipamentos: 

� Computadores com placa de rede; 

� Switches; 

� Impressoras e outros periféricos que podem ser utilizados em redes; 

� Uma linha telefónica; 

� Uma linha de dados;  

� Um contrato com o provedor de Internet, no nosso caso concreto a CV Multimédia; 

� Terá de montar uma rede local, e para tal necessitará de cabos, fichas e tomadas RJ-

45, softwares e livros para consultas. 

Em termos financeiros, a escola terá que custear o material de consumo corrente (papel, 

tinteiros para impressora, disquetes, CDs,...), e verbas para a aquisição dos materiais supra 

citado. 

 

Actividades:

Metodologias: Trabalho em equipa constituído pelos professores de informática e os técnicos 

para a montagem e a configuração da rede 

Intervenientes:

� Os professores de informática da escola 

Forma de participação: 

� Preparação de cabos e configurações das máquinas 

Avaliação: 

� Pelo próprio grupo de professores e pela Direcção da Escola 
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Organização dos grupos (tarefas a realizar): 

Pesquisas: vai se fazer algumas pesquisas tanto bibliográfica como na Internet para ver qual a 

possibilidade de implementação de uma LAN na Escola Secundaria de São Domingos e 

verificar qual a tecnologia mais adequada tendo em conta a realidade da escola. 

Discussão/Intercâmbio: vai se fazer algum intercâmbio com outras escolas com o intuito de 

ver as infra-estruturas de redes a funcionar nestas escolas e trocar ideias com o pessoal 

responsável pelo seu funcionamento. 

Calendarização 

Duração do projecto (Início, Fim; Divisão por etapas): 

Agenda de actividades (por exemplo, criar uma simples tabela com uma coluna para Data e 

outra para Actividades) com especial relevo para actividades de intercâmbio, ou para as 

actividades que requeiram a utilização das TIC: 

 

Avaliação do Projecto 

Critérios: a avaliação do projecto será feita com base nos resultados obtidos e levando em 

consideração os objectivos previamente estabelecidos. 

Intervenientes: Pessoal da Direcção, os próprios professores de informática e pessoal de uma 

outra instituição (para poder ser uma avaliação mais consistente). 

Momentos: a avaliação será feita no decorrer do desenvolvimento do projecto e no final. 

Instrumentos: (registo diário e/ou portfólio) 

Difusão do projecto:

A difusão do projecto será feita através dos Relatórios, Encontros/Congressos, Exposição e 

dia aberto onde poderemos esclarecer as dúvidas dos visitantes e demonstrar os trabalhos 

realizados e as inovações. 

 

4.4.1. Projecto físico de rede 
 
O projecto físico da rede vai mostrar como ficará ligado fisicamente todos os dispositivos e 

equipamentos de rede, de acordo com os projectos apresentados nas figuras 26, 27 e 28, 

referentes ao 3º, 2º e 1º pisos respectivamente. 

 



Escola Secundaria de São Domingos 

________________________________________________________________________ 
Implementação e Utilização das NTICs na Escola Secundária de São Domingos 

49

Up

0
0

0
0

3º
Pi

so

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ut
p

ut
p

ut
p

ut
p

ut
p

ut
p

ut
p

ut
p

ut
p

ut
p

ut
p

ut
p

Figura 26 – Projecto físico (3º piso)  

 

Up

0
0

0
0

0
0

0
0

ut
p

ut
p

ut
p

ut
p

ut
p

ut
p

u t
p

Figura 27 – Projecto físico (2º piso) 



Escola Secundaria de São Domingos 

________________________________________________________________________ 
Implementação e Utilização das NTICs na Escola Secundária de São Domingos 

50

0
0

0
0

0
0

1º
Pi

so

ut
p

ut
p

u
tp

ut
p

ut
p

ut
p

ut
p

u
tp

ut
p

ut
p

ut
p

0
0

ut
p

Figura 28 – projecto físico (1º piso) 

 



Escola Secundaria de São Domingos 

________________________________________________________________________ 
Implementação e Utilização das NTICs na Escola Secundária de São Domingos 

51

4.4.2. Projecto Lógico da rede 
 
O projecto lógico da rede vai mostrar como ficará ligado logicamente todos os dispositivos e 

equipamentos de rede, conforme ilustra a figuras 29.  

3º Piso

2º Piso

1º Piso

…

…

…

Gateway
IP: 192.168.1.13…

IP: 192.168.2.20…

… IP: 192.168.3.30

Internet 

GW: 192.168.0.1

GW: 192.168.0.1

GW: 192.168.0.1

IP: 192.168.1.14

 
Figura 29 – Projecto Lógico da rede  

4.4.3. Algumas Descrições do projecto físico/lógico 
Este projecto terá por finalidade criar uma infra-estrutura de cablagem para a implementação 

de uma rede local (LAN) na Escola Secundaria se São Domingos.  

Vai se utilizar um distribuidor para cada piso, o cabo UTP de categoria 5 (ou cat 5e), as 

tomadas de conectores ISO 8877 e os chicotes de patching. 

Nos locais indicados no projecto físico, serão instaladas as tomadas ISO 8877duplas, de 

categoria 5e. 

A ligação entre as tomadas e o distribuidor de rede será efectuada através de cabo UTP de 

categoria 5e, obedecendo às normas ISO/IEC11801. 

A nível lógico, cada piso vai ter um ponto (Switch) onde vai concentrar toda a ligação do 

referido piso. Este Switch por sua vez ligará verticalmente ao Router que vai localizar-se no 

1º piso conforme mostra os projectos físicos e lógicos (figura 28 e 29 respectivamente). 

Fisicamente, sempre que tiver necessidade de utilizar um Switch, vai se utilizar. Isto é, 

sempre que numa sala tiver mais do que 4 computadores, pode se utilizar um Switch. Assim 
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irá diminuir o número de cabos a ser levados até ao Switch principal, visto que, com a 

introdução de um Switch, só precisamos de um único cabo para interligar os dois Switches. 

 

Condições de instalação e verificação: 

A instalação dos cabos UTP deverá ser de acordo com os seguintes princípios: 

• Os cabos deverão ligar sem interrupções, emendas ou derivações, das tomadas ISO 

8877 aos painéis de tomadas (patch panels) existentes no distribuidor; 

• O comprimento dos cabos não poderá ultrapassar os 90 metros; 

• Os cabos UTP serão instalados, devidamente fixados, em calhas, a instalar no 

pavimento ou em tubos VD embutido nas paredes; 

• Sempre que possível, deverá ser garantido o isolamento por separação física dos cabos 

UTP em relação a cabos de energia, de acordo com as distâncias indicadas nas 

normas; 

• Os cabos deverão ser identificados de forma clara a indelével com o número da 

tomada a que correspondem nas suas extremidades; 

• A passagem dos cabos deve ser feita com cautela, de modo a serem evitadas as dobras 

que poderão causar a degradação das propriedades eléctricas do cabo; 

• Durante a instalação deve ser respeitado um raio mínimo de curvatura de 8 vezes o 

diâmetro do cabo, tal como especificado na norma ISO IEC 11801. 

 

4.5. Alguns serviços a serem disponibilizados 

4.5.1. Partilha de impressora e outros recursos 
 
Este serviço permitirá a partilha de uma mesma impressora para toda a instituição. Com isso, 

a escola irá economizar algumas verbas na compra de impressoras, já que, em vez de ter uma 

impressora para cada gabinete (ou cada máquina), só vai necessitar de uma única impressora 

que deverá ser instalada numa das máquinas ou então directamente na rede. Esta será 

partilhada de modo que, qualquer computador da rede possa imprimir nessa impressora 

independentemente desta estar ligada a ele ou não. Com esse serviço, a escola, para além de 

poupar recursos com a manutenção e consumo de várias impressoras (tinteiros, papeis,...), 

ainda terá a possibilidade de controlar o uso abusivo das impressoras, pois será mais fácil 

controlar uma única impressora numa das salas do que várias espalhadas pelas diversas salas. 
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Para além da impressora, o que é mais usada, pode-se também partilhar o Scanner, unidades 

de discos entre outros dispositivos de hardware. O processo é o mesmo, por isso o dispositivo 

tem de estar na rede, para posteriormente, ser partilhado. 

4.5.2. Partilha de softwares e de acesso à Internet 
 

Através de uma rede é possível que vários utilizadores acedam a um mesmo programa 

localizado num dos computadores da rede. Por exemplo, num supermercado em que as caixas 

registradoras estão ligadas em rede e com acesso a uma mesma base de dados, o seu stock 

será actualizado permanentemente. No caso concreto de uma escola, imaginemos um software 

de gestão escolar localizado num dos computadores e que os diferentes utilizadores fazem 

apenas uma tarefa específica, à excepção do administrador que terá acesso a todas as 

funcionalidades sem nenhuma restrição.  

No que diz respeito à partilha do acesso à Internet, a escola poderá aproveitar das infra-

estruturas de rede local e conectar um dos seus computadores da rede à Internet e partilhar 

essa ligação por forma a permitir que de todos os outros computadores da sua rede local se 

aceda à Internet através do referido computador com acesso partilhado. Para que isso venha a 

acontecer, será necessário que se faça uma configuração em cada uma das máquinas de forma 

a permitir tal acesso.  

4.5.3. Partilha de directórios 
Este serviço vai permitir que todo o pessoal afecto à escola (professores e alunos, 

essencialmente), tenham um directório onde irão disponibilizar os seus materiais. No caso do 

professor, este disponibilizará o material de apoio para as suas aulas, programas de 

actividades da disciplina que lecciona, bem como os resultados das avaliações. Para os alunos, 

este serviço vai facilitar a troca de material entre colegas e também professores, permitindo-

lhes a entrega de trabalhos aos professores mesmo na ausência deste, uma vez que só tem que 

colocar o trabalho no directório do referido professor.  

4.5.4. Serviço de informação interna 
 
Com a implementação da rede local, vai-se implementar na instituição um servidor de e-mail 

que irá permitir a troca de informação entre os diferentes membros da direcção, pessoal da 

secretaria, professores e alunos sem a necessidade da deslocação de uma sala para outra. Para 

tal basta estar dotado de um computador conectado à rede local da escola e ter este serviço 

disponibilizado. 
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Para além dos serviços anteriormente mencionados, será disponibilizado um servidor de 

impressão que vai controlar o compartilhamento dos dispositivos de impressão em rede, um 

servidor de backup que vai ser responsável pela gestão de cópias de segurança dos dados 

existentes na rede e um servidor de ficheiro que irá ser responsável pelo compartilhamento do 

disco, transferência de ficheiros, entre outras actividades. 
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Conclusão 
 
Quanto à utilização das NTICs na Escola Secundária de São Domingos, constatamos que essa 

escola já possui alguns recursos informáticos e tecnológicos, mas não o suficiente. Além 

disso, a escola não possui uma rede local e nem tem o acesso à Internet de que tanto se fala 

hoje em dia. Assim os alunos dessa escola sobretudo os do 3º ciclo a quem são exigidas mais 

investigações e trabalhos de pesquisas, tanto em grupos como individuais. Os alunos dessa 

escola não têm acesso às TICs ou, então, têm de uma forma muito limitada, visto que só usam 

o computador, mas não fazem uso deste para comunicar com outros estudantes noutros pontos 

do país e do mundo devido à falta de ligação à Internet.  

Da conversa que tivemos com os alunos desse estabelecimento de ensino, constatamos que 

existe uma preocupação e ansiedade por parte dos estudantes em relação ao acesso e ao uso 

das NTICs, pois, mesmo não tendo o acesso à Internet, há professores que exigem deles 

trabalhos que exigem a pesquisa na Internet. 

No que tange aos professores, estes já fazem o uso das NTICs de uma forma mais 

considerável, uma vez que a maioria (cerca de 85%) fazem pesquisas na Internet para as suas 

aulas, para além da utilização para outros fins (comunicação, entretenimento, lazeres, etc.). 

A ESSD não dispõe de um espaço ideal para o usa das NTIC por parte dos professores, visto 

que não há uma Sala de Informática para os professores e a única sala que existe é destinada 

às aulas da disciplina de Utilização de Computadores. Esta sala foi adaptada e por isso as 

condições não são as melhores para a leccionação da disciplina de utilização de computadores 

porque, é uma sala pequena e com pouco espaço para albergar todos os alunos das turmas que 

por vezes chegam aos 40 alunos. 
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A escola deverá criar as condições para que os alunos possam tirar o máximo proveito das 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação. Para tal terá que diminuir o ratio 

aluno/computador (367 alunos para 15 computadores) no 3º ciclo, sem esquecer que a escola 

conta com um total de 1836 alunos. (dados referente a 2007). 

Apesar de a escola estar localizado num concelho pobre, há muito que se deve fazer no 

sentido de minimizar as dificuldades em termos tecnológicos. Sendo assim dever-se-á 

trabalhar de modo a conseguir subsídios para colmatar as necessidades em termos de recursos 

tecnológicos para que ninguém fique excluído desses preciosos meios que infelizmente, só 

uma minoria ainda tem acesso. 

Durante a realização deste trabalho, a maior dificuldade sentida foi a escassez da bibliografia 

existente nas bibliotecas. Contudo, existe já algumas bibliotecas com alguns livros técnicos. 

Esperamos que este trabalho possa ajudar a Escola Secundária de São Domingos a superar as 

suas “fraquezas” em termos dos recursos tecnológicos e aproveitar da melhor forma os 

recursos disponíveis em termos das NTICs. 

A escola deve realizar acções de formação na área das NTICs para os professores com o 

intuito de os capacitar mais nesta área de que tanto se fala hoje em dia. 
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Sugestões 
 

Uma vez que estamos a viver numa sociedade em que a informação é o principal veículo do 

desenvolvimento, achamos por bem chamar a atenção dos agentes decisores da Escola 

Secundária de São Domingos para a utilização das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação como forma de integrarem os seus alunos, professores, funcionários e a 

comunidade no geral nesse “veículo de desenvolvimento” para que estes possam acompanhar 

o desenvolvimento global e local.   

Com vista a uma melhor utilização das NTICs na Escola Secundaria de São Domingos 

achamos por bem sugerir: 

• Uma sala de informática com acesso à Internet só para os professores; 

• Desencadear acções de formações para os professores na área das NTICs; 

• Ligar a escola à Internet ou pelo menos a sala de informática por forma a favorecer o 

acesso a esta tecnologia por parte dos seus estudantes e não só; 

• Para a melhor leccionação da disciplina da Utilização de Computadores terá que 

diminuir o número de alunos por computador em cada aula, ou, aumentar o número de 

computadores na sua sala de informática; 

• Apetrechar a biblioteca da escola com bibliografias na área das NTICs. 

Esperamos que estas sugestões sirvam de uma forma ou de outra para o melhoramento da 

utilização das NTICs existentes na referida escola, favorecer a implementação das tecnologias 

que ainda se faz sentir a sua falta na referida escola. 
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GLOSSÁRIO 
ARP – Address Resolution Protocol – Protocolo utilizado para a conversão do endereço IP 

para o endereço Ethernet (Placa de Rede). 

 

Backbone – mecanismo primário de conectividade ou espinha dorsal de uma rede por onde 

passa a maior parte do respectivo tráfego. Os sistemas que estão ligados ao backbone 

também poderão ligar-se entre si. As redes de maior extensão poderão ter mais do que um 

backbone (p. ex: internet). 

 

Backup – designação para cópia de segurança (de disco, ficheiro, programa) para o caso de 

se perder ou danificar o original. É geralmente feita em disquete, mas pode fazer-se para 

cassete, banda magnética ou para disco worm. Também permite aliviar  espaço de disco 

duro. 

 

Computador 

Termo utilizado para descrever os dispositivos de cálculos electrónicos criados a partir da 

década de 50. Existem diferentes categorias de computadores, variando a utilização que 

deles se faz: Computador pessoal ou PC; computadores Satélite ou Satélite; computadores 

host ou servidores, etc. 

 

Data show (Videoprojector) 

Dispositivo de saída de dados utilizado em um conjunto com diascópios 

(retroprojectores) para projectar em telas imagens geradas na saída de vídeo do computador. 

 

Dispositivo 

Componente, vulgarmente de hardware, responsável pela execução de uma tarefa. 

Conforme o contexto em que é aplicado o dispositivo deve ser um rato ou teclado 

(como dispositivos de Input (entrada)) ou um monitor e impressora (como dispositivos de 

Output (saída)), ou virtualmente qualquer outro elemento físico, electrónico (driver e drive). 

 

DNS – Domain Name System – sistema de resolução de nomes. Converte o nome da 

máquina para o endereço IP. 
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FTP – File Transfer Protocol – protocolo de transferência de ficheiros. É utilizado para 

transferir ficheiro do nosso computador para os de mais computadores da rede (Upload) e dos 

computadores da rede para o nosso (Download). 

 

Hardware 

Parte física de um sistema de computadores, incluindo os componentes 

eléctricos/electrónicos (por exemplo: dispositivos e circuitos), componentes 

electromecânicos (por exemplo accionadores de discos) e componentes mecânicos (por 

exemplo, armários). 

 

IEEE – Associação profissional norte-americana; organismo que nos Estados Unidos define 

os critérios de normalização (padronização) na área dos dispositivos eléctricos e electrónicos. 

 

Informação 

Formalmente conjunto de símbolos. Este é o sentido em termos tais como processamento 

de informação ou teoria da informação. Os símbolos por sua vez podem ser definidos como 

padrões que transportam um significado que portanto serve como uma definição alternativa 

da informação. 

 

Informática 

Conjunto de meios técnicos que tem por objecto o tratamento de dados informáticos através 

da utilização de um computador, ou seja, conjunto da disciplinas cientifica e das técnicas 

aplicadas ao tratamento automático da informação. 

 

Internet 

Permite realizar uma série de funções baseadas em protocolos de comunicação; através de 

motores de busca, poder-se-á encontrar qualquer informação em centenas de milhares de 

servidores em todo o mundo. Além disso a Internet permite a troca de correio e mesmo 

vários tipos de conferências com som e imagem em tempo real. O acesso ou navegação 

(browser) a sites: inclui serviços do tipo comercial (.com ou .co), universidade (.ac ou .edu), 

militares(.mil), e outras organizações(.org, .net). A estes identificadores podem acrescentar 

os sufixos de país (.cv, se for o caso de Cabo Verde). Tudo isto pode ser acedido pelo 

cidadão comum, bastando ter um modem, ou qualquer outra forma de ligação. 
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IRC – Internet Relay Protocol - sistema que na Internet permite a comunicação, por meio 

do teclado, em tempo real. 

Jogos educacionais (pedagógicos) 

Neste sentido, os jogos educacionais podem ser um elemento incentivador, capaz de 

contribuir para o “processo de resgate do interesse do aprendiz, na tentativa de melhorar sua 

vinculação afectiva com as situações de aprendizagem” (Barbosa, 1998). A vinculação 

afectiva exerce um papel fundamental, pois, cansado de muitas vezes tentar e não alcançar 

resultados satisfatórios no chamado “tempo” da escola, o aluno experimenta sentimentos de 

insatisfação constantes os quais funcionam como bloqueadores nos avanços qualitativos de 

aprendizagem. 

 

Multimédia 

Combinação de informação de texto, som, gráficos, animação e vídeo num novo sistema 

padrão de computador pessoal. Essa combinação foi possível graças à introdução dos discos 

ópticos nos computadores. É o uso de diferentes tipos de midia para informação (texto, 

áudio, gráfica, animação, vídeo e interactividade). 

 

Multimédia interactiva 

Pode-se dizer que a combinação inovadora entre o Software e Hardware, as instituições 

podem criar ambientes de aprendizagem que permitem aos estudantes mudar de um 

conceito a outro de acordo com o seu próprio ritmo e interesse, permitindo um nível de 

interacção do utilizador com os materiais audiovisuais tais como: o texto, áudio, os gráficos 

e o vídeo. 

 

Novas Tecnologias de Informação 

Os recursos tecnológicos que permitem o trânsito de informações, que podem advir de 

diferentes meios de comunicação, seja rádio, televisão, jornal, revista, livros, fotografia, 

computadores, gravação de áudio e vídeo, redes telemáticas, robótica, sistema multimédia, 

entre outros. O grande diferencial das tecnologias multimédia é evidenciado pela 

interactividade, ou seja, a participação activa do usuário e a capacidade de manipulação do 

conteúdo da informação. 
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RARP – Reverse Address Resolution Protocol tem a função inversa do ARP 

 

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol – protocolo que funciona como padrão no envio e 

recepção de correio electrónico nas redes TCP/IP. 

 

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol – protocolo de controle de 

transmissão, em que o mais usado na Internet é o IP (Internet Protocol). 

 

Wireless – Redes de comunicação Sem Fio. Este tipo de rede está a vulgarizar-se de dia para 

dia, sendo usadas tanto em redes empresariais como nas redes domésticas e ligação à Internet. 

Também são utilizados em centros históricos e nos locais de difícil acesso para a passagem 

dos cabos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Questionário para os professores da Escola Secundária de 

São Domingos em relação ao uso das TICs 

Este questionário enquadra-se na realização do trabalho de fim de curso intitulado 

“Implementação/Utilização das NTIC na Escola Secundária de São Domingos” a ser realizado 

pelo aluno David Jorge Gonçalves Moreira.  

As informações recolhidas com este questionário são anónimas e não serão utilizadas para 

qualquer outro fim. 

 

1. Sexo:  

a) Masculino 

b) Feminino 

2. Faixa etária 

a) Menor ou igual a 20 anos 

b) 21 a 25Anos 

c) 26 a 30 anos 

d) 31 a 35 Anos 

e) Maior que 35 anos 

3. Formação académica 

a) Licenciado 

b) Bacharelato 

c) Mestrado 

d) Doutorado 

e) Outros  _____________________________ 

4. Costuma usar computador na escola onde trabalha? 

a) Sim 

b) Não 

5. Se sim, com que frequência? 

a) Regularmente 

b) Sempre 
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c) Às vezes 

6. Quais os programas que costuma usar? 

a) Microsoft Word 

b) Microsoft Excel 

c) Microsoft PowerPoint 

d) Microsoft Access 

e) Outros  ____________________________________ 

7. Já participou em alguma acção de formação em informática? 

a) Sim 

b) Não 

8. Gostaria que a sua escola organizasse acções de formação na área das Novas 

tecnologias de informação? 

a) Sim 

b) Não 

9. Se sim, em quais dos módulos gostaria de participar? 

a) Introdução ao Windows 

b) Microsoft Word 

c) Microsoft Excel 

d) Microsoft PowerPoint 

e) Internet 

f) Outros  _________________________________ 

10. Tem um endereço de correio electrónico (e-mail)? 

a) Sim 

b) Não 

11. Necessita de fazer pesquisas na Internet para as suas aulas? 

a) Sim 

b) Não 

12. Quantas horas por semana costuma aceder à Internet? 

a) Uma hora por semana 

b) Duas horas por semana 

c) Três horas por semana 

d) Quatro horas por semana 

e) Cinco, ou mais horas por semana 

13. A escola onde trabalha está ligada à Internet? 
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a) Sim 

b) Não 

c) Não sei 

14. Onde é que costuma aceder à Internet 

a) Em casa 

b) Na escola onde trabalha 

c) Nos cybers café 

d) Em outros sítios 

15. Gostaria de ter um sítio onde disponibilizasse as informações para os seus alunos? 

a) Sim 

b) Não 

16. Alguma vez, os seus alunos visitaram algum site em especial para a consolidação dos 

conteúdos leccionados na sua disciplina? 

a) Sim 

b) Não 

17. Caso tenha escolhido a opção sim na pergunta 16, qual o site? 

Site: ____________________________________________ 

 

Um muito obrigado pela colaboração! 


