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Plano de Curso nº  234    aprovado pela portaria Cetec nº 733 de  10   / 09   / 2015 

Etec: Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba/SP 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Contabilidade 

Qualificação:  Técnico em Contabilidade 

Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 h 

Professores: Maria Francisca Alves 

                      

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 
- Desenvolver o comportamento ético consciente pela vida dentro de uma visão 
holística, levando o discente a exercer sua cidadania de maneira plena em qualquer 
meio ambiente. 
- Trabalhar em equipe 
- Comunicar-se 
- Tomar decisões cabíveis às funções atribuídas 
- Realizar serviços de acordo com normas de higiene, saúde e segurança no trabalho. 
- Agir com ética e liderança 
- Conscientizar-se sobre questões ambientais 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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- Demonstrar capacidade de relacionamento 
- Manter-se atualizado e informado. 
- Desenvolvem comportamentos éticos profissionais 
- Desenvolvem formas de comunicação adequada ao exercício profissional e ao 
mercado. 
- Apresentar soluções 
- Agir com tolerância 
- Demonstrar facilidade de comunicação verbal e escrita 
- Tomar iniciativa 
- Atuar com flexibilidade 
- Evidenciar comprometimento 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:       Desenvolvimento do trabalho de Conclusão de Curso                                       Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 
 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
 

1. Planejar as fases de execução de 
projetos com base na natureza e na 
complexidade das atividades. 
 
 
 
 
 
 
2. Avaliar as fontes e recursos 
necessários para o desenvolvimento de 
projetos. 
 
 
 
 
 
3. Avaliar a execução e os resultados 
obtidos de forma quantitativa e 
qualitativa. 

 1.1 Consultar diversas fontes de pesquisa: 
catálogos, manuais de fabricantes, glossários 
técnicos, entre outros. 
 
1.2 Comunicar ideias de forma clara e 
objetiva por meio de textos escritos e de 
explanações orais. 
 
2.1 Definir recursos necessários e plano de 
produção. 
 
2.2 Classificar os recursos necessários para 
o desenvolvimento do projeto. 
 
2.3 Utilizar de modo racional os recursos 
destinados ao projeto. 
 
3.1 Verificar e acompanhar o 
desenvolvimento do cronograma físico-
financeiro. 
 
3.2 Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto. 
 
3.3 Construir gráficos, planilhas, cronogramas 

 1. Referencial teórico da pesquisa 

 Pesquisa e compilação de dados; 

 Produções científicas, entre 
outros. 

 
2. Construção de conceitos relativos ao 
tema do trabalho e definições técnicas 

 Definições dos termos técnicos e 
científicos (enunciados 
explicativos dos conceitos); 

 Terminologia (conjuntos de 
termos técnicos e científicos 
próprios da área técnica); 

 Simbologia, entre outros. 
 
3. Escolha dos procedimentos 
metodológicos 

 Cronograma de atividades; 

 Fluxograma do processo. 
 
5. Dimensionamento dos recursos 
necessários para execução do trabalho 
 
6. Identificação das fontes de recursos 
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e fluxogramas. 
 
3.4. Organizar as informações, os textos e os 
dados, conforme formatação definida. 

 
7. Organização dos dados de pesquisa 

 Seleção; 

 Codificação; 

 Tabulação. 

  
8. Análise dos dados 

 Interpretação; 

 Explicação; 

 Especificação. 
 
9. Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas. 
 
10. Sistemas de gerenciamento de 
projeto 
 
11. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:    Desenvolvimento do trabalho de Conclusão do Curso                                                                         Módulo: III 
 

Habilidades Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1 Consultar diversas fontes 

de pesquisa: catálogos, 

manuais de fabricantes, 

glossários técnicos, entre 

outros 

1. Referencial teórico da 
pesquisa 
• Pesquisa e compilação 
de dados; 
• Produções científicas, 
entre outros. 

 Semana de recepção  

 Apresentação do Professor e 
apresentação das (Competências, 
Habilidades e Bases Tecnológicas), 
metodologia de trabalho e critérios de 
avaliação. 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula; 
 
 

 
24/07 a 31/07 

 
1.2 Comunicar ideias de 
forma clara e objetiva por 
meio de textos escritos e de 
explanações orais. 

 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho e 
definições técnicas 
• Definições dos termos 
técnicos e científicos 
(enunciados explicativos dos 
conceitos); 
• Terminologia (conjuntos 
de termos técnicos e científicos 
próprios da área técnica); 
• Simbologia, entre outros 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula; 

 

 
02/08 a 21/08 
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2.2 Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 

3. Escolha dos 
procedimentos 
metodológicos 
• Cronograma de 
atividades; 
• Fluxograma do 
processo 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula; 

 Atividades de recuperação para alunos 
com dificuldades de aprendizagem 
(pesquisas e exercícios referentes aos 
temas abordados com 
acompanhamento do professor). 

 Atividades realizadas no laboratório 
 

 
 

 
22/08 a 11/09 

. 2.2 Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 

5. Dimensionamento dos 
recursos necessários para 
execução do trabalho 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula, laboratório; 

              
 

 

 
12/09 a 09/10 

2.2 Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 

6. Identificação das fontes de 
recursos 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula; 

             2º Festival de talentos 25/03 – Dia 
letivo ref. ao dia 27/02 

 Avaliação - simulações de 
procedimentos do ambiente 
organizacional. (Laboratório ) 
 
 

 
10/10 a 30/10 
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3.1 Verificar e acompanhar 
o desenvolvimento do 
cronograma físico-
financeiro. 
 
 
 
 

7. Organização dos 
dados de pesquisa 
• Seleção; 
• Codificação; 
• Tabulação. 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula; 

 Atividades realizadas no laboratório 
 
 
 

 
31/10 a 13/11 

3.2 Redigir relatórios sobre 
o desenvolvimento do 
projeto. 
 

8. Análise dos dados 
• Interpretação; 
• Explicação; 
• Especificação. 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula; 

 Dia do contabilista 25/04 

 Dia Internacional do Profissional de 
Design e comunicação. 
 

 

 
14/11 a 30/11 

3.3 Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas. 
3.4. Organizar as 
informações, os textos e os 
dados, conforme formatação 
definida. 

9. Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, 

histogramas.  
10. Sistemas de gerenciamento 

de projeto 
11. Formatação de trabalhos 

acadêmicos 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula; 

 Apresentação dos trabalhos 
interdisciplinares  

 Participar nas apresentações dos 
TCCs 

 

 
01/11 a 15/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Analisar dados e 
informações obtidas de 
pesquisas empíricas e 
bibliográficas. 
 
 
2. Propor soluções 
parametrizadas por 
viabilidade técnica e 
econômica aos problemas 
identificados no âmbito da 
área profissional 
 
 
 

- Assiduidade e presença;  
 
. Participação, pesquisa externa e 
leitura prévia dos textos indicados.  
 
- Trabalho individual ou  
em equipe que demonstre  
tal habilidade;  
 
- Simulações práticas do ambiente 
organizacional; 
 
- Seminários e apresentações; 
  
- Simulação com diversas  
realidades de público alvo. 

Pontualidade, qualidade, clareza, 
apresentação, coerência, 
objetividade; 
 
 
 
Participação nas simulações 
desenvolvidas em sala de aula; 
 
 
 
Participação e qualidade nos 
trabalhos em equipe. 
  
 

Domínio e clareza na distinção dos 
conceitos apresentados.  
 
 
 
Resoluções das questões 
apresentadas, organização e 
planejamento.  
 
 
Raciocínio lógico, organização e 
planejamento.  
  
 

 
 
 
 
 
Habilitação Profissional de Técnico em Administração 
Componente Curricular: Técnicas Organizacionais 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução 
da Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Julho 

Organização de 
atividades em 

conjunto com a 
coordenação 

Levantamento das lacunas 
de aprendizagem e 

preparação de atividades 
de recuperação paralela  

Organização de 
material de apoio para 
desenvolvimentos das 

atividades de 
aprendizagem 

Participação de 
reuniões de área e 

pedagógica 

Agosto 

 
 

Organização e 
correção das 

atividades  

Participação de reuniões 

de área e pedagógica 

Setembro 

 
 

Organização e 
correção das 

atividades   

Participação de reuniões 

de área e pedagógica 

Outubro 
 
 
    

Participação de reuniões 

de área e pedagógica 

Novembro 

 
 

Organização e 
correção das 

atividades  

Participação de reuniões 

de área e pedagógica 

Dezembro 
 
 
    

Participação de reuniões 

de área e pedagógica 

 
*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês. 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017 

 

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Guia  pequenas empresas & grandes negócios: como manter viva a sua empresa. São Paulo: 
Globo, 2004 
Artigos extraídos da Internet e periódicos 
RAMOS, I.M.L. 2009, Trabalho de Conclusão de Curso –TCC: orientações gerais para docentes 
dos componentes curriculares, planejamento do TCC e desenvolvimento do TCC, São Paulo.  
Centro Paula Souza Unidade de Ensino Médio e Técnico – CETEC 
 

 

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

 Desenvolver técnicas de pesquisa e levantamento de dados; 
 Selecionar e organizar informações; 
 Preparar apresentação com recursos visuais e expositivos; 
 Desenvolver habilidades de expressão verbal  e postura corporal em apresentações. 

 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os alunos que demonstrarem dificuldades de assimilação do conteúdo e tiverem o rendimento 
insatisfatório serão acompanhados individualmente ao longo do ciclo. Também poderão realizar 
atividades diferenciadas. Tais atividades visam criar oportunidades de recuperação dos 
conteúdos não assimilados durante o período de aprendizagem. 

 

IX – Identificação: 

Nome dos professores:                                                             Assinatura: 

Maria Francisca Alves________________________________________________________ 

                                                                                                              Data: 09/08/2017 

 

X – Parecer da Coordenadora de Curso: 

 

Este plano de trabalho docente está de acordo com as bases tecnológicas constantes no 
plano de curso de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE. 

 

Nome da coordenadora: Profª Maria Amélia Gabriel dos Santos 

 

Assinatura:                                                                                                 Data:   08/08/2017 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência da Coordenadora Pedagógica     
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XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº  234   aprovado pela portaria Cetec nº 733   de   10  / 09 / 2015 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS 

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 
TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Qualificação: TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Componente Curricular: CONTABILIDADE PÚBLICA 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Hairton Ferreira da Silva 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

1 - Analisar a estrutura do Estado frente à Administração Pública; 
2 - Identificar e conhecer a Execução Orçamentária e Financeira; 
3- Interpretar e executar os mecanismos de Contas e Plano de Contas na 
Administração Pública; 
4- Identificar e interpretar os vários sistemas contábeis na 
Administração Pública; 
5-  Analisar  os  lançamentos  contábeis  nos  sistemas  financeiro,  orçamentário, 

patrimonial e de compensação; 

6- Interpretar as demonstrações contábeis segundo a legislação. 

 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

(Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser lançadas nos campos 
abaixo) 

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Identificar os 
regimes contábeis 
aplicados à 
Contabilidade Pública. 

 
2. Compreender os 
diversos fatos contábeis 
dentro dos sistemas 
orçamentários, financeiro, 
patrimonial e de 
compensação. 

 
3. Compreender e caracterizar 
o Plano de Contas dos 
sistemas: financeiro, 
patrimonial e de compensação 
e do sistema orçamentário. 

 
4. Proceder à escrituração 
dos diversos fatos 
administrativos desde a 
abertura até o encerramento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aplicar nos fatos 
administrativos os 
regimes 
contábeis pertinentes. 

 
2. Elaborar os registros dos 
diversos fatos contábeis 
dentro dos sistemas: 
orçamentário, financeiro, 
patrimonial e de 
compensação. 

 
3. Classificar os fatos 
administrativos de acordo com 
o Plano de Contas dos vários 
sistemas. 

 
4. Organizar e efetuar os 
registros contábeis de acordo 
com as contas e suas 
funções dentro de cada 
sistema. 

 1. Conceito de Contabilidade 
Pública: 
• campos de atuação; 
• regimes contábeis aplicados à 
Contabilidade Pública. 

 
2. Sistemas contábeis: 
• sistemas orçamentários; 
• sistemas financeiros; 
• sistemas patrimoniais; 
• sistemas de compensação. 

 
3. Plano de Contas do 
sistema financeiro, 
patrimonial e de 
compensação: 
• funções das contas; 
• Plano de Contas do sistema 
Orçamentário. 

 
4. Escriturações contábeis: 

• lançamentos contábeis de abertura do 
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do exercício. 

 
5. Caracterizar as diversas 
demonstrações contábeis e 
financeiras de acordo com 
a legislação vigente. 

 
6. Identificar na Contabilidade 
as determinações da Lei 
Orçamentária. 
7. Organizar toda a rotina 
contábil de acordo com a Lei 
de 

Responsabilidade Fiscal. 
 

 
5. Extrair as diversas demonstrações 
contábeis de acordo com a legislação 
vigente. 
 
6. Proceder aos registros dos 
fatos administrativos de 
acordo com orçamento 
público. 

 

 
 

7. Aplicar à rotina contábil, as normas 
contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

exercício financeiro: 
 
o no sistema 
orçamentário; o nos 
sistemas financeiro, 
patrimonial e de 
compensação 
• lançamentos contábeis 
de rotina durante o 
exercício 
financeiro; 
• lançamentos contábeis 
de encerramento do 
exercício financeiro. 
5. Demonstrações 
contábeis segundo a Lei 
4.320/64: 
• balanços orçamentários; 
• balanços financeiros; 
• demonstrações das variações 
patrimoniais. 
6. O orçamento público: 
• conceito; 
• processos de 
planejamento orçamentário: 
o plano plurianual; 
o diretrizes orçamentárias; 
o orçamentos anuais. 

 
7. Lei de Responsabilidade Fiscal e seus 
demonstrativos Contábeis. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Contabilidade Pública                                                                                               Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Aplicar nos fatos 
administrativos os 
regimes contábeis 
pertinentes. 

1. Conceito de Contabilidade 
Pública: 
• campos de atuação; 
• regimes contábeis aplicados 
à Contabilidade Pública. 

Aulas expositivas , Exercícios , Trabalhos em 

grupos, Pesquisa e relatório, Aulas 

dialogadas 

 
27/07 a 17/08 

2. Elaborar os registros dos 
diversos    fatos    
contábeis dentro 
dos sistemas: 
orçamentário, financeiro, 
patrimonial e de 
compensação. 

2. Sistemas contábeis: 
• sistemas orçamentários; 
• sistemas financeiros; 
• sistemas patrimoniais; 
• sistemas de compensação. 

Aulas expositivas , Exercícios , Trabalhos em 
grupos, Pesquisa e relatório, Aulas dialogadas 

 
24/08 a 31/08 

 

3. Classificar os fatos 
administrativos   de   
acordo com o 
Plano de Contas dos 
vários sistemas. 

3. Plano de Contas do sistema 
financeiro, patrimonial e 
de compensação: 
• funções das contas; 
• Plano de Contas do sistema 
Orçamentário. 

Aulas expositivas , Exercícios , Trabalhos em 
grupos, Pesquisa e relatório, Aulas dialogadas 

 
17/09 a 28/09 
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4. Organizar e efetuar os 
registros      contábeis      
de acordo 
com   as   contas   e   
suas funções 
dentro de cada sistema. 

4. Escriturações contábeis: 
• lançamentos contábeis 
de abertura do exercício 
financeiro: 
o no sistema orçamentário; 
o nos sistemas 
financeiro, patrimonial e 
de compensação 
• lançamentos contábeis 
de rotina durante o 
exercício 
financeiro; 
• lançamentos contábeis 
de encerramento do 
exercício 
financeiro. 

Aulas expositivas , Exercícios , Trabalhos em 
grupos, Pesquisa e relatório, Aulas dialogadas 

 
05/10 a 19/10 

5. Extrair as diversas 
demonstrações     
contábeis 
de 
acordo   com   a   
legislação vigente. 

5. Demonstrações 
contábeis segundo a Lei 
4.320/64: 
• balanços orçamentários; 
• balanços financeiros; 
• demonstrações das 
variações patrimoniais. 

Aulas expositivas , Exercícios , Trabalhos em 
grupos, Pesquisa e relatório, Aulas dialogadas 

 
26/10 a 09/11 

6.  Proceder  aos  
registros 
dos 
fatos     administrativos     
de acordo 
com orçamento público. 

6. O orçamento público: 
• conceito; 
• processos de 
planejamento orçamentário: 
o plano plurianual; 
o diretrizes orçamentárias; 
o orçamentos anuais. 

Aulas expositivas , Exercícios , Trabalhos em 
grupos, Pesquisa e relatório, Aulas dialogadas 

 
23/11 a 30/11 
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7. Aplicar à rotina 
contábil, as 
normas contidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 

7. Lei de Responsabilidade 
Fiscal e seus demonstrativos 
Contábeis 

 

Aulas expositivas , Exercícios , Trabalhos em 
grupos, Pesquisa e relatório, Aulas dialogadas 

 
07/12 a 14/12 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 

1. Identificar os regimes 
contábeis aplicados à 
Contabilidade Pública. 
2. Compreender os diversos 
fatos contábeis dentro dos 
sistemas orçamentários, 
financeiro, patrimonial e de 
compensação. 
3. Compreender e 
caracterizar o Plano    de    
Contas dos sistemas: 
financeiro, patrimonial e de 
compensação e do sistema 
orçamentário. 
4. Proceder à escrituração 
dos diversos                  
fatos administrativos 

 
Exercícios propostos Prático de 
avaliação Provas escritas 
Relatórios de Pesquisas Trabalhos 
em Grupos Trabalhos individuais 

 
Compreensão da estrutura do 
Estado frente à Administração 
Pública. 

 

Entendimento sobre a Execução 
Orçamentária e Financeira. 

 

Saber  Interpretar  e executar dos 
mecanismos de Contas e Plano de 
Contas na Administração Pública. 

 

Conhecer     os     sistemas 
orçamentário,financeiro, 
patrimonial e de compensação. 

Saber os lançamentos contábeis 
nos sistemas orçamentário, 
financeiro, patrimonial e de 

 

A forma de como Fe para 
demonstrar a análise da estrutura 
do Estado frente à Administração 
Pública. 

 

A maneira de como demonstrou a 
Execução Orçamentária e 
Financeira. 

 

A  forma  de  como interpretou e 
executou os mecanismos 
orçamentário, financeiro, 
patrimonial e de compensação. 

A maneira de como identificou os  
lançamentos nos sistemas 
orçamentário, financeiro, 
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desde a abertura até o 
encerramento do exercício. 
5. Caracterizar as diversas 
demonstrações contábeis 
financeiras de acordo com 
a legislação vigente. 
6. Identificar na 
Contabilidade as 
determinações da Lei 
Orçamentária. 
7. Organizar toda a rotina 
contábil  de  acordo  com  a 
Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

compensação. 
 

Saber interpretar as 
demonstrações contábeis segundo 
a legislação 

patrimonial e de compensação. 
 

A forma de como analisou os 
lançamentos contábeis nos 
sistemas orçamentário, financeiro, 
patrimonial e de compensação. 

 

A   maneira   de  como  Fe para a 
interpretação das demonstrações 
contábeis segundo a legislação. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução 
da Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Julho      

Agosto Contato com os 
Alunos faltantes 

Palestra sobre Imposto de 
renda 

Correções comentadas 
das avaliações e 
trabalhos  Reunião de área 

Setembro 
  

Correções comentadas 
das avaliações e 
trabalhos  Reunião de área 

Outubro 
  

Correções comentadas 
das avaliações e 
trabalhos  Reunião de área 

Novembro 
  

Correções comentadas 
das avaliações e 
trabalhos  Reunião de área 

Dezembro 
  
        Reunião de área 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 

Apostila elaborada pelo Professor. 
Silva,  Lino  Martins  da:  Contabilidade  Governamental:  um  enfoque  administrativo  da  
nova contabilidade publica / Lino Martins da Silva. 8 ed. – São Paulo : Atlas, 2009. 
Contabilidade Pública: de acordo com as novas normas brasileiras de contabilidade aplicadas 
ao setor publico e lei de responsabilidade fiscal / Alexandre Costa Quaresma... [et al.]. - - 
São Paulo: Atlas, 2011. 

 

 

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

Inserir projetos e atividades que serão desenvolvidos no decorrer do ano letivo. 
 
 
 
 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for diagnosticada 
insuficiência na apropriação de competências do aluno, durante o desenvolvimento do curso 

A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de 
alunos demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que 
favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia 
diversificada e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, 
revisão de aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares de 
reforço e até mesmo o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem. 

IX – Identificação: 

Nome do professor:  Hairton Ferreira da Silva 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2017 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

Este plano de trabalho docente está de acordo com as bases tecnológicas constantes no 
plano de curso de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE. 

 

Nome do coordenador (a):  

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
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Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº    234     aprovado pela portaria Cetec nº  733, de 10-9-2015  

Etec Carapicuíba 

Código: 144  Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico de Contabilidade 

Qualificação: Técnico de Contabilidade 

Componente Curricular: Contabilidade Tributaria e Fiscal 

Módulo: III C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Maria Amélia dos S. G. Eduardo 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

Escriturar livros de contabilidade obrigatórios e necessários ao conjunto da 
organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações.  
Escriturar o livro de apuração do lucro real  

Apurar impostos.  

Atender a obrigações fiscais acessórias.  

Assessorar auditoria  

 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 

Desenvolver a contabilidade da 
organização, de acordo com o regulamento 
do imposto de renda pessoa jurídica – 
empresas tributadas com base no lucro 
real, focando os aspectos de despesas 
dedutíveis e indedutíveis. 
  
Identificar as formas de tributação mensal 
ou trimestral, de acordo com estudos de 
viabilidade frente a um planejamento 
tributário.  
 
Identificar as normas de apuração do lucro 
real, conceituando receita bruta e líquida e 
demonstrando a apuração do resultado.  
 
Planejar e organizar a escrituração do Livro 
de Apuração do Lucro Real-LALUR 
focando todos os seus aspectos de acordo 
com a legislação vigente.  
 
Planejar e organizar a escrituração do 
SPED contábil conforme legislação vigente.  
 
Planejar a base de cálculo do lucro 
presumido, escrituração e metodologia e 
organizar o adicional do imposto de renda.  

1. 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
7 
 

Proceder aos registros contábeis de acordo com 
RIR-PJ, empresas tributadas pelo lucro real.  
 
Estruturar o planejamento tributário como fator 
determinante de forma de apuração do lucro real 
mensal ou trimestral.  
 
Estruturar de forma clara e objetiva a 
demonstração de receita bruta e líquida, bem 
como toda a demonstração do resultado do 
exercício.  
 
Proceder à escrituração do LALUR, de acordo 
com a legislação vigente, focando a parte A e B, 
do LALUR, apurando corretamente a base de 
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido 
e do imposto de renda pessoa jurídica.  
 
Classificar a escrituração contábil levando em 
conta os aspectos da escrituração fiscal digital 
SPED contábil.  
 
Estruturar a escrituração e o cálculo do lucro 
presumido e o adicional do imposto de renda  
 
Utilizar as informações contábeis como subsídio 
do correto preenchimento das obrigações 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

Empresas tributadas pelo lucro real: normas 
básicas;  

 despesas dedutíveis e indedutíveis;  
 provisões dedutivas; multa por infração 

fiscal e multa de mora;  
 aluguéis; remunerações de sócios, 

diretores e administradores;  
 participações dos empregados nos 

lucros.  
 
Formas de apurações: lucro real trimestral; 
prazos e formas de recolhimento.  
 
Recolhimento por estimativa: lucro real anual.  
 
Demonstrações do resultado do período: 
apuração do lucro real; conceitos 
fundamentais; receita operacional bruta; 
receita operacional líquida; lucro líquido.  
 
LALUR:  

 apuração do lucro real 
esquematicamente;  

 contribuição social sobre lucro; normas 
de escrituração e modelo do LALUR;  

 formas de escrituração, registro de 
controle;  
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7. 
 
 
 

 

 
 Analisar as informações geradas na 
contabilidade como fator fundamental para 
o correto preenchimento das obrigações 
principais e acessórias.  

principais e acessórias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
8 

 modelo da parte A;  
 modelo da parte B.  

 
Escrituração contábil digital:  

 SPED contábil.  
 
Lucro presumido:  

 o que é forma de opção e forma de 
escrituração;  

 metodologia de cálculos de acordo 
com a atividade econômica;  

 adicional de imposto de renda.  
 
Obrigações principais e acessórias:  

 DIPJ;  
 DIRPF;  
 RAIS;  
 SEFIP:  
 Conectividade social  
 DANS;  
 DIRF;  
 DCTF/ DACON/  
 CAGED.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de DesenvolvimentoEcposição dial 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Proceder aos registros 
contábeis de acordo com RIR-
PJ, empresas tributadas pelo 

lucro real.  

1. Empresas tributadas pelo lucro 
real: normas básicas;  
 despesas dedutíveis e 

indedutíveis;  

Exposição dialogada 
Pesquisa de temas 

 
03 semanas 

1. Proceder aos registros contábeis 

de acordo com RIR-PJ, empresas 

tributadas pelo lucro real. 

 provisões dedutivas; multa por 
infração fiscal e multa de mora;  

 aluguéis; remunerações de 
sócios, diretores e 
administradores;  

Exposição dialogada, exercícios práticos 
 

02 semanas 

1. Proceder aos registros contábeis 

de acordo com RIR-PJ, empresas 

tributadas pelo lucro real. 

 participações dos empregados 
nos lucros.  

 

Aula expositiva, questionário 
Escola Aberta 

 
1 semana 

2. Estruturar o planejamento 
tributário como fator 

determinante de forma de 
apuração do lucro real mensal 

ou trimestral.  

2. Formas de apurações: lucro 
real trimestral; prazos e formas de 

recolhimento  
 

Exposição dialogada, pesquisa de tema – 
debate 

 
2 semanas 

3. Estruturar de forma clara e 
objetiva a demonstração de 
receita bruta e líquida, bem 

como toda a demonstração do 
resultado do exercício.  

3. Recolhimento por estimativa: 
lucro real anual.  

 

Atividades práticas – resolução a partir da 
DRE 

 
2 semanas 
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3. Estruturar de forma clara e 

objetiva a demonstração de receita 

bruta e líquida, bem como toda a 

demonstração do resultado do 

exercício 

4. Demonstrações do resultado do 
período: apuração do lucro real; 
conceitos fundamentais; receita 

operacional bruta; receita 
operacional líquida; lucro líquido.  

Exposição dialogada, e Resolução de 
problemas a partir do resultado 
 
Semana técnica – Primavera dos Saber 

 
4 semanas 

4. Proceder à escrituração do 
LALUR, de acordo com a 

legislação vigente, focando a 
parte A e B, do LALUR, 

apurando corretamente a base 
de cálculo da contribuição 

social sobre o lucro líquido e 
do imposto de renda pessoa 

jurídica.  

5. LALUR:  
 apuração do lucro real 
esquematicamente;  

 contribuição social sobre lucro;  

Exposição dialogada atividade pratica 1 semana 

4. Proceder à escrituração do 

LALUR, de acordo com a 

legislação vigente, focando a parte 

A e B, do LALUR, apurando 

corretamente a base de cálculo da 

contribuição social sobre o lucro 

líquido e do imposto de renda 

pessoa jurídica. 

normas de escrituração e modelo 
do LALUR;  

 formas de escrituração, registro 
de controle;  

 modelo da parte A;  
 modelo da parte B.  

Aula pratica - Escriturando 2 semanas 

5. Classificar a escrituração 
contábil levando em conta os 

aspectos da escrituração fiscal 
digital SPED contábil.  

6. Escrituração contábil digital:  
 SPED contábil  

 
Exposição dialogada 

 
01 semana 

6. Estruturar a escrituração e o 
cálculo do lucro presumido e o 
adicional do imposto de renda  

7. Lucro presumido:  
 o que é forma de opção e forma 

de escrituração;  
 metodologia de cálculos de 

acordo com a atividade 
econômica;  

 adicional de imposto de renda.  

 

Aula expositiva 
Exercícios Práticos – comparativos de 
regimes 

 
3 semanas 
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7. Utilizar as informações 
contábeis como subsídio do 
correto preenchimento das 

obrigações principais e 
acessórias.  

8. Obrigações principais e 
acessórias:  

 DIPJ;  
 DIRPF;  
 RAIS;  

 SEFIP:  
 Conectividade social  

 DANS;  
 DIRF;  

 DCTF/ DACON/  
 CAGED.  

Exposição dialogada 
Questionário 
 
Apresentações de TCC 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1. Desenvolver a contabilidade 
da organização, de acordo com 
o regulamento do imposto de 
renda pessoa jurídica – 
empresas tributadas com base 
no lucro real, focando os 
aspectos de despesas 
dedutíveis e indedutíveis.  
 
2. Identificar as formas de 
tributação mensal ou trimestral, 
de acordo com estudos de 
viabilidade frente a um 
planejamento tributário.  

 Pesquisa e apresentação escrita 
/ oral 

 Avaliação escrita individual 

 Estudo de caso 

 Seminários 

 Simulações  

 Autoavaliação 

  

Precisão no calculo de tributos 
 
Clareza, coesão, rapidez na analise 
dos resultados obtidos 
 
Diversificação na maneira de obter 
resultados 
 
Levantamento e interpretação de 
demonstração de resultados. 

Atividades escritas.  
 
Atividades práticas individuais e em 
grupo.  
 
Os alunos devem ser capazes de 
elaborar demonstrativos contábeis 
comparativos de tributos e indicar 
quais deles são menos onerosos 
para a empresa com relatórios 
interpretativos de analises. 
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3. Identificar as normas de 
apuração do lucro real, 
conceituando receita bruta e 
líquida e demonstrando a 
apuração do resultado.  
 
4. Planejar e organizar a 
escrituração do Livro de 
Apuração do Lucro Real-LALUR 
focando todos os seus aspectos 
de acordo com a legislação 
vigente.  
 
5. Planejar e organizar a 
escrituração do SPED contábil 
conforme legislação vigente.  
 
6. Planejar a base de cálculo do 
lucro presumido, escrituração e 
metodologia e organizar o 
adicional do imposto de renda.  
 

7. Analisar as informações geradas 

na contabilidade como fator 

fundamental para o correto 

preenchimento das obrigações 

principais e acessórias  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Exemplo: 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução 
da Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Julho 
Organização das 
palestras, recepção 
aos alunos 

Levantamento das lacunas de 
aprendizagem e organização de 
recuperação contínua dessas 
lacunas   Preparação de aulas 

Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem 

 Reunião de 
Planejamento 

Agosto 
 Organização das 

palestras para semana 
técnica        Reunião de Curso 

Setembro  Organização de 
visitas técnicas 

 Levantamento das lacunas de 

aprendizagem e organização de 
recuperação contínua dessas 
lacunas 

 Reorganização e 

correção do Projeto 
desenvolvido nas aulas 

Atividades 
avaliativas     

Outubro 
  
     

 Reorganização de 
atividades para 
suprir lacunas 
detectadas 

Conselho 
Intermediário,  Reunião 
Pedagógica e reunião 
de curso 

Novembro   
 

 Levantamento das lacunas de 

aprendizagem e organização de 
recuperação contínua dessas 
lacunas     

 

Dezembro   
       

Apresentação TCC e 
reuniões de 
planejamento  

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

Fabretti, Láudio Camargo – Contabilidade Tributária – São Paulo: Ed. ATLAS. 
 
Lei 5172/66 – Código Tributário Nacional 

 

 

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

Atividades práticas de comparativos tributários 
 
 
 
 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os alunos serão avaliados através de múltiplos instrumentos (pesquisa, avaliação escrita, 
estudo de caso, atividades individuais, trabalho em grupo e participação) de diagnósticos do seu 
rendimento escolar. Em caso de rendimento insatisfatório, os alunos serão devidamente 
informados para  a realização de atividades extracurriculares com o acompanhamento 
individualizado. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

Este plano de trabalho docente está de acordo com as bases tecnológicas constantes no 
plano de curso de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE. 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 234    aprovado pela portaria Cetec nº 733  de  10  / 09  / 2015 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Contabilidade 

Qualificação: Técnico em Contabilidade 

Componente Curricular: Tópicos Contemporâneos de Contabilidade  

Módulo: III C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Marcio Aparecido de Melo 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 Promover a harmonização da contabilidade internacional com a nacional, 
ponderando suas vantagens e desvantagens; Além de identificar os principais 
organismos internacionais envolvidos no processo de harmonização.  

 Identificar as Entidades do Terceiro Setor e suas características; Identificar o 
Patrimônio Social e suas mutações na gestão do terceiro setor, bem como, suas 
fontes de recursos.  

 Evidenciar as principais características da contabilidade gerencial e sua 
relevância no processo de tomada de decisão. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

(Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser lançadas nos campos 
abaixo) 

Componente Curricular: Tópicos Contemporâneos de Contabilidade                                                                                                 Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar os aspectos que envolvem o 
processo de harmonização contábil e o 
seu impacto no resultado do exercício.  
 
Pesquisar os vários organismos 
internacionais de Contabilidade, como 
fator norteador das normatizações e 
harmonizações internacionais.  
 
Planejar os vários registros pertinentes 
à gestão patrimonial, financeira e 
econômica das organizações do 3º 
setor.  
 
Classificar os elementos que envolvem 
apuração de resultado das empresas 
do 3º setor, focando seus aspectos 
tributários, bem como a forma como 
devem ser demonstrados os 
resultados.  
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 

Organizar os registros e procedimentos 
contábeis visando sua harmonização com a 
Contabilidade Internacional, de acordo com 
os diversos órgãos contábeis internacionais e 
normatizados pelo Comitê de 
Pronunciamento Contábil Brasileiro.  
 
Utilizar os vários instrumentos internacionais 
de Contabilidade, respaldado pelo Comitê de 
Pronunciamento Contábil (CPC), para 
subsidiar os registros e os relatórios 
contábeis.  
 
Proceder aos registros contábeis de uma 
organização do 3º setor de acordo com a 
legislação. 
 
Aplicar os aspectos tributários na apuração 
contábil do 3º setor e sua demonstração 
patrimonial, financeira e econômica através 
das diversas peças contábeis.  
 

1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPC - Comitê de Pronunciamento 
Contábil.  
Contabilidade Internacional:  

 causa das diferenças 
internacionais; 

 o porque da harmonização 
contábil; 

 vantagens e desvantagens da 
harmonização contábil 
internacional;  

 por que adotar normas 
internacionais de Contabilidade?; 

 principais organismos mundiais e 
regionais responsáveis pela 
internacionalização da 
Contabilidade:  

 The International Accounting 
Standards Board (IASB) – 
Colegiado de Padrões Contábeis 
Internacional;  

 The International Federation of 
Accountants (IFAC) – Federação 
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5. Planejar indicadores do Balanço Social  
e classificar itens do Controle Interno 
da Auditoria e organizar e classificar os 
elementos para a Perícia Contábil.   
 

5. 
 
 
 

Proceder com elementos para o Balanço 
Social, aplicar o controle interno da auditoria 
e os registros para a perícia contábil.  
 

 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 

Internacional de Contadores.  
 
Contabilidade do 3.º setor:  

 a identidade das entidades sem 
fins lucrativos; 

 principais características das 
entidades sem fins lucrativos;  

 Plano de Contas:  

 estrutura do Plano de Contas; 

 Fluxo contábil das operações 
típicas;  

 contabilização das doações 
subvenções, contribuições e 
auxílios recebidos pelas 
entidades sem fins lucrativos; 

 reconhecimento contábil do 
trabalho voluntário.  

Elaborar o Balanço Social.  
Controladoria:  

 Noções de Controladoria;  

 Funções e papel do controller.  
Noções de Auditoria e Perícia  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Tópicos Contemporâneos de Contabilidade                                                                                              Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Organizar os registros e 
procedimentos contábeis 
visando sua harmonização 
com a Contabilidade 
Internacional, de acordo 
com os diversos órgãos 
contábeis internacionais e 
normatizados pelo Comitê 
de Pronunciamento Contábil 
Brasileiro.  

Contabilidade Internacional:  

 causa das diferenças 
internacionais;  

 o porque da 
harmonização contábil;  

 vantagens e 
desvantagens da 
harmonização contábil 
internacional;  

 por que adotar normas 
internacionais de 
Contabilidade?;  

Aulas expositivas e dialogadas; Apresentação 
e discussão sobre os temas abordados;  
Debate em grupo e em classe, a fim de 
estimular formação crítica e participativa, bem 
como trabalho em grupo com entrega de 
relatório.  

 
27/07 a 10/08 
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Utilizar os vários 
instrumentos internacionais 

de Contabilidade, 
respaldado pelo Comitê de 
Pronunciamento Contábil 
(CPC), para subsidiar os 
registros e os relatórios 

contábeis.  

CPC - Comitê de 
Pronunciamento Contábil.  

 principais organismos 
mundiais e regionais 
responsáveis pela 
internacionalização da 
Contabilidade:  

 The International 
Accounting Standards 
Board (IASB) – 
Colegiado de Padrões 
Contábeis Internacional;  

  International 
Federation of 
Accountants (IFAC) – 
Federação Internacional 
de Contadores.  

Aula teórica, debates, atividades em  
grupo e exercícios;  

 
17/08 a 31/08 

Proceder aos registros 
contábeis de uma 

organização do 3º setor de 
acordo com a legislação.  

Contabilidade do 3.º setor:  

 a identidade das 
entidades sem fins 
lucrativos;  

 principais 
características das 
entidades sem fins 
lucrativos;  

 Plano de Contas:  

 Estrutura do Plano de 
Contas;  

Aula teórica e expositiva;  
Exercícios;  

 
14/09 a 21/09 
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Aplicar os aspectos 
tributários na apuração 

contábil do 3º setor e sua 
demonstração patrimonial, 

financeira e econômica 
através das diversas peças 

contábeis.  

 fluxo contábil das 
operações típicas;  

 contabilização das 
doações subvenções, 
contribuições e auxílios 
recebidos pelas 
entidades sem fins 
lucrativos;  

 reconhecimento contábil 
do trabalho voluntário.  

Leitura e Interpretação de textos;  
Aula teórica e expositiva;  
Exercícios e resolução de problemas;  

 
28/09 a 19/10 

Proceder com elementos 
para o Balanço Social, 

aplicar o controle interno da 
auditoria e os registros para 

a perícia contábil.  

Elaborar o Balanço Social.  
Aula teórica e expositiva;  
Exercícios e resolução de problemas;  

 
26/10 a 09/11 

Proceder com elementos 
para o Balanço Social, 

aplicar o controle interno da 
auditoria e os registros para 

a perícia contábil.  

Controladoria:  

 Noções de 
Controladoria;  

 Funções e papel do 
controller.  

Leitura e Interpretação de textos;  
Aula teórica e expositiva;  
Exercícios e resolução de problemas;  

 
16/11 a 30/11 

Proceder com elementos 
para o Balanço Social, 

aplicar o controle interno da 
auditoria e os registros para 

a perícia contábil. 

Noções de Auditoria e Perícia  
 

Aula teórica e expositiva;  
Resolução de problemas;  

 
07/12 a 14/12 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
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Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar os aspectos que 
envolvem o processo de 
harmonização contábil e o 
seu impacto no resultado do 
exercício.  

 
Desenvolvimento de relatórios e 
exercícios de conhecimento 
teórico;  
 

Clareza, Discernimento, 
criatividade e criticidade  
 

O aluno realizou comparativos 
entre contabilidade nacional e 
internacional através dos estudos 
da contabilidade no Brasil 
conhecendo causas e 
consequências.  

Pesquisar os vários 
organismos internacionais de 
Contabilidade, como fator 
norteador das normatizações 
e harmonizações 
internacionais.  
 

 
Estudos de casos e discussão em 
grupo; Montagem de relatórios das 
causas e da consequência.  
 

Conhecimento prático, clareza de 
raciocínio, discernimento, precisão.  
 

 

O aluno adotou os padrões 
internacionais de contabilidade e 
identificou os principais organismos 
internacionais de harmonização.  
 

Planejar os vários registros 
pertinentes à gestão 
patrimonial, financeira e 
econômica das organizações 
do 3º setor.  

Realizar exercícios de 
contabilização para entidades do 
terceiro setor;  
Avaliação escrita individual  

Conhecimento prático, clareza de 
raciocínio, discernimento, precisão.  
 

O aluno identificou as principais 
características das organizações 
do terceiros setor, e suas 
finalidades;  
 

Classificar os elementos que 
envolvem apuração de 
resultado das empresas do 
3º setor, focando seus 
aspectos tributários, bem 
como a forma como devem 
ser demonstrados os 
resultados.  

Demonstrar através de relatórios as 
principais peças contábeis do 
terceiro setor e os impactos de 
suas contribuições;  
Trabalhos individuais sobre 
receitas  

Participação efetiva;  
Assimilação de conteúdo;  
Execução das atividades;  
Assiduidade  

 

O aluno contabilizou os fatos 
contábeis das empresas do terceiro 
setor.  
patrimônio Resolução dos 
exercícios e relatórios.  
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Planejar indicadores do 
Balanço Social e classificar 
itens do Controle Interno da 
Auditoria e organizar e 
classificar os elementos para 
a Perícia Contábil.  

Estudos de casos e discussão em 
grupo;  
Trabalho individual;  

Clareza na interpretação de 
relatórios;  
Participação;  
Assiduidade  

O aluno identificou as principais 
características do Balanço Social e 
os principais elementos da 
Controladoria. Soube interpretar a 
sua importância no ambiente 
empresarial.  

 
V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução 
da Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Julho  X X X X 

Agosto 
 X X X X 

Setembro 
 X X X X 

Outubro 
 X X X X 

Novembro 
 X X X X 

Dezembro 
 
 
 X X X X 

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

ARAUJO, Osório Cavalcante – Contabilidade para Organizações do Terceiro Setor – Editora 
Atlas  
NIYAMA, Jorge Katsumi – Contabilidade Internacional – Editora Atlas  
Artigos de Revistas técnicas  

 

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

Inserir projetos e atividades que serão desenvolvidos no decorrer do ano letivo. 
 
 
 
 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Atendimento individualizado em sala de aula e exercícios extraclasse.  
Desenvolvimento de atividades paralelas para que o aluno possa sanar suas dificuldades.  
Análise de temas abordados, com apresentação de trabalho individual e escrito.  

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Marcio Aparecido de Melo 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

Este plano de trabalho docente está de acordo com as bases tecnológicas constantes no 
plano de curso de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE. 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Contabilidade 
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Componente Curricular: Contabilidade Gerencial e Estratégica  

Módulo: III C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Hairton Ferreira da Silva 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 Fornecer subsídios aos administradores da empresa;  

 Definir centro de resultados;  

 Apurar o resultado da alienação; 

 Efetuar balanço de abertura; 

 Reorganizar a contabilidade;  

 Atualizar a contabilidade;  

 Refazer obrigações fiscais de natureza acessória;  

 Recalcular tributos;  

 Diagnosticar os problemas da empresa;  

 Reestruturar Plano de Contas; 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

 
Componente Curricular: Contabilidade Gerencial e Estratégica                                                                                                         Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 

Desenvolver a Contabilidade Gerencial 
como ferramenta de tomada de 
decisão, abordando aspectos de 
controle e gestão de custos, finanças e 
econômicos.  
 
Analisar os sistemas de informações 
gerenciais integrados na Contabilidade 
Gerencial.  
 
Classificar elementos de custos de 
produtos e serviços para gestão 
estratégica de custos da produção.  
 
Distinguir aspectos de riscos e 
reorganizar os controles internos de 
acordo com a equivalência patrimonial.  

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 

Aplicar a Contabilidade Gerencial como 
instrumento de gestão e de tomadas de 
decisão.  
 
 
 
Utilizar todas as informações gerenciais para 
subsídio da contabilidade gerencial.  
 
 
Aplicar componentes de custos para as 
decisões e decisões estratégicas de custos.  
 
 
Proceder à avaliação dos controles internos e 
riscos para subsidiar a reorganização 
empresarial e avaliar todo o patrimônio.  

 
 

 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 

Aspectos fundamentais da Contabilidade 
Gerencial  
 
Contabilidade Gerencial e os sistemas 
de informações gerenciais  
 
Custeio de produtos e serviços para 
decisões gerenciais  
 
Gestões estratégicas de custos  
 
Avaliação de risco e controle interno  
 
Reorganização Empresarial  
 
Equivalência Patrimonial  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Contabilidade Gerencial e Estratégica                                                                                                    Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Aplicar a Contabilidade 
Gerencial como instrumento 
de gestão e de tomadas de 
decisão.  

1. Aspectos fundamentais da 
Contabilidade Gerencial  

 

Apresentação das Bases Tecnológicas;  
Aula teórica e expositiva;  
Exercícios e resolução de problemas;  

 
27/07 a 10/08 

2. Utilizar todas as 
informações gerenciais para 

subsídio da contabilidade 
gerencial.  

2. Contabilidade Gerencial e os 
sistemas de informações 

gerenciais  
 

Leitura de textos;  
Aula teórica e expositiva;  
Exercícios;  

 
17/08 a 24/08 

3. Aplicar componentes de 
custos para as decisões e 
decisões estratégicas de 

custos.  

3. Custeio de produtos e 
serviços para decisões 

gerenciais  
 

Aula teórica e expositiva;  
Exercícios;  

 
31/08 a 14/09 

3. Aplicar componentes de 
custos para as decisões e 
decisões estratégicas de 

custos.  

4. Gestões estratégicas de 
custos  

 

Leitura e Interpretação de textos;  
Aula teórica e expositiva;  
Exercícios e resolução de problemas;  

 
21/09 a 28/09 

4. Proceder à avaliação dos 
controles internos e riscos 

para subsidiar a 
reorganização empresarial e 

avaliar todo o patrimônio. 

5. Avaliação de risco e controle 
interno  

 

Aula teórica e expositiva;  
Exercícios e resolução de problemas;  

 
05/10 a 19/10 
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4. Proceder à avaliação dos 
controles internos e riscos 

para subsidiar a 
reorganização empresarial e 

avaliar todo o patrimônio. 

6. Reorganização Empresarial  
 

Leitura e Interpretação de textos;  
Aula teórica e expositiva;  
Exercícios e resolução de problemas;  

 
26/10 a 16/11 

4. Proceder à avaliação dos 
controles internos e riscos 

para subsidiar a 
reorganização empresarial e 

avaliar todo o patrimônio. 

7. Equivalência Patrimonial  
 

Aula teórica e expositiva;  
Resolução de problemas;  

 
23/11 a 14/12 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Desenvolver a 
Contabilidade Gerencial 
como ferramenta de tomada 
de decisão, abordando 
aspectos de controle e 
gestão de custos, finanças e 
econômicos  
 

 
Avaliação escrita Individual / 
Exercícios práticos individuais  
 

Clareza;  
 
Interpretação;  
 
Objetividade.  

Desenvolvimento e utilização da 
ferramenta gerencial para a tomada 
de decisão propicia para a situação 
problema Resolução de exercícios 
conforme orientação em sala de 
aula.  
 

2. Analisar os sistemas de  Coesão;   
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informações gerenciais 
integrados na Contabilidade 
Gerencial.  
 

Avaliação escrita individual sobre 
os sistemas de informações 
gerenciais Participação e Interesse 
para identificar os sistemas de 
informações gerenciais propícios 
para cada situação problema.  
 

Clareza na análise dos sistemas 
gerencial adequado conforme 
conteúdo apresentado;  
Precisão;  

A correta analise da importância 
dos sistemas de informações 
gerenciais integrados na 
Contabilidade Gerencial, para a 
tomada de decisão propicia para a 
situação problema 

3. Aplicar componentes de 
custos para as decisões e 
decisões estratégicas de 
custos.  
 

 
Avaliação escrita individual sobre 
os componentes de custos para as 
decisões e decisões estratégicas 
de custos com simulações de 
cenários empresariais  
 

Criticidade;  
Assimilação de conteúdo;  
Clareza;  
Coesão  

Aplicação correta dos componentes 
de custos para as decisões e 
decisões estratégicas de custos.  
 

4. Proceder à avaliação dos 
controles internos e riscos 
para subsidiar a 
reorganização empresarial e 
avaliar todo o patrimônio.  
 

Avaliação escrita individual de 
normas do lucro real Observação 
direta em sala Pesquisa e 
apresentação escrita sobre receita 
bruta e liquida Participação e 
interesse em sala de aula 
Trabalhos individuais sobre 
receitas  
 

Precisão;  
Clareza;  
Organização;  

 

Aplicação correta utilizando itens 
de controles internos e riscos para 
subsidiar a reorganização 
empresarial e avaliar todo o 
patrimônio Resolução dos 
exercícios e relatórios.  
 

 
 
 
 
 

V – Plano de atividades docentes* 
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Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução 
da Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Julho  X X X X 

Agosto 
 X X X X 

Setembro 
 X X X X 

Outubro 
 X X X X 

Novembro 
 X X X X 

Dezembro 
 
 
 X X X X 

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

Recursos Audiovisuais;  
Vídeos;  
Publicações Especializadas;  
BIBLIOGRAFIA: Revista Técnica: IOB – Informações Objetivas (informativo)  
Lei 6.404/76 – Lei das Sociedades por Ações e 11.638/02  
Site especifico “www.receita.fazenda.gov.br”  

 

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

Inserir projetos e atividades que serão desenvolvidos no decorrer do ano letivo. 
 
 
 
 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Atendimento individualizado em sala de aula e exercícios extraclasse.  
Desenvolvimento de atividades paralelas para que o aluno possa sanar suas dificuldades.  
Análise de temas abordados, com apresentação de trabalho individual e escrito.  

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Hairton Ferreira da Silva 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

Este plano de trabalho docente está de acordo com as bases tecnológicas constantes no 
plano de curso de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE. 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 234  aprovado pela portaria Cetec nº  733  de  10 /  09 / 2015 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Contabilidade 

Qualificação: Técnico em Contabilidade 

Componente Curricular: Estrutura e Análise das Demonstrações Financeiras 

Módulo: III C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Carlos Rodrigo Vígolo 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 
I- Organização e execução de serviços de contabilidade em geral; 

II- Escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios; 

III- Classificação das contas nos demonstrativos contábeis; 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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IV- Levantamento dos respectivos balanços e demonstrações; 

V- Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os 

procedimentos dos ciclos; 

VI- Análise dos demonstrativos; 

VII- Calcular índices de liquidez;  

VIII- Análise econômica e financeira da empresa. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:         Estrutura e Análise das Demonstrações Financeiras      Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

  
1. Avaliar e analisar a estrutura das 
demonstrações contábeis, sua 
importância dentro do processo de 
análise de balanços. 
 
2. Contextualizar os princípios e 
convenções contábeis, para a correta 
aplicação das normas e técnicas 
contábeis de análise de balanço. 
 
3. Avaliar e analisar as normas da 
padronização das demonstrações 
contábeis. 
 
4. Elaborar relatórios avaliando a real 
situação financeira, econômica das 
empresas, enaltecendo os pontos 
positivos e subsidiando o empresário 
com informações para superar os 
pontos fracos e negativos da empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Estruturar as demonstrações contábeis 
como fator fundamental no processo de 
análise de balanço e demais demonstrações 
financeiras. 
 
2. Relatar a importância dos princípios e 
convenções contábeis dentro dos processos 
de estrutura e análise das demonstrações 
financeiras. 
 
3. Coletar dados e demais informações 
contábeis para melhor padronizar as 
demonstrações financeiras e aplicação das 
técnicas de análise de balanço. 
 
4. Elaborar relatórios sobre o desempenho 
econômico/financeiro da empresa à luz das 
técnicas de análise de balanços. 
 
5. Identificar e aplicar os vários índices, 
coeficientes, quocientes e indicadores 
utilizados e aplicados nas técnicas de análise 
de balanço  

 

  
1. Importância da análise e interpretação 
de balanços: 
• conceito e abrangência 
 
2. Princípios e convenções contábeis 
 
3. Estrutura das demonstrações 
contábeis: 
• balanço patrimonial; 
• demonstração do resultado do 
exercício; 
• demonstrações das mutações do 
patrimônio líquido; 
• DFC; 
• DMPL; 
• DLPA; 
• DVA 
 
4. Padronização das demonstrações 
financeiras: 
• modelo/ exemplo; 
• análise vertical/ horizontal: 
o conceito, importância, análise e 
interpretação 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• indicadores de imobilização; 
• indicadores de endividamento; 
• indicadores econômicos; 
• indicadores financeiros; 
• estudo da necessidade líquida de 
capital de giro; 
• tesouraria 
 
5. Cálculo e análise de prazo médio: 
• cálculo e análise de giro: 
o prazo médio estoque 
o prazo médio recebimento 
o prazo médio de pagamento 
 
6. Grau de alavancagem: 
• grau de alavancagem financeira; 
• grau de alavancagem operacional 
 
7. EVA – MVA, Goodwill, ROI, ROA, 
RSPL 
 
8. Consolidação do balanço 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Estrutura e Análise das Demonstrações Financeiras                                                           Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Estruturar as 
Demonstrações Contábeis 
como fator fundamental no 
processo de Análise de 
Balanço e demais 
Demonstrações Financeiras. 
(1). 

1. Importância da Análise e 
Interpretação de Balanços; 
Conceito e Abrangência;  

2. Princípios e Convenções 
Contábeis; Conceito e 
Abrangência. 

Aulas expositivas, dialogadas, debates e 

trabalhos em grupos, exercícios de 

fixação. 

 
12 aulas 

Relatar a importância dos 
princípios e convenções 
contábeis dentro dos 
processos de estrutura e 
analise das Demonstrações 
Financeiras. (2). 

3. Estrutura das demonstrações 
contábeis: 

• balanço patrimonial; 

• demonstração do resultado do 

exercício; 

• demonstrações das mutações do 

patrimônio líquido; 

• DFC; 

• DMPL; 

• DLPA; 

• DVA 

Aulas expositivas, dialogadas, debates, 

trabalhos em grupos e exercícios de 

fixação. 

 
30 aulas 
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Coletar dados e demais 
informações contábeis, para 
melhor padronizar as 
demonstrações financeiras 
e aplicação das técnicas de 
Análise de Balanço.(3). 

4. Padronização das demonstrações 
financeiras: 

• modelo/ exemplo; 

• análise vertical/ horizontal: 

o conceito, importância, análise e 

interpretação 

• indicadores de imobilização; 

• indicadores de endividamento; 

• indicadores econômicos; 

• indicadores financeiros; 

• estudo da necessidade líquida de 

capital de giro; 

• tesouraria 

Aulas expositivas, dialogadas, e 

exercícios de fixação. 

 
30 aulas 

Elaborar relatórios sobre o 
desempenho econômico / 
financeiro da empresa à luz 
das técnicas de análise de 
Balanços.(4). 

5. Cálculo e análise de prazo médio: 

• cálculo e análise de giro: 

o prazo médio estoque 

o prazo médio recebimento 

o prazo médio de pagamento 

 
6. Grau de alavancagem: 

• grau de alavancagem financeira; 

• grau de alavancagem operacional 

Aulas expositivas, dialogadas, debates, 

trabalhos em grupos e exercícios de 

fixação, projeto de análise de balanços. 

 
14 aulas 

Coletar dados e demais 
informações contábeis, para 
melhor padronizar as 
demonstrações financeiras 
e aplicação das técnicas de 
Análise de Balanço.(3). 

7. EVA – MVA, Goodwill, ROI, ROA, 

RSPL 
 
8. Consolidação do balanço 

Aulas expositivas, dialogadas, debates, 

trabalhos em grupos e exercícios de 

fixação, projeto de análise de balanços. 

 
14 aulas 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1. Avaliar e analisar a estrutura das 
demonstrações contábeis, sua 
importância dentro do processo de 
análise de balanços. 
 
2. Contextualizar os princípios e 
convenções contábeis, para a 
correta aplicação das normas e 
técnicas contábeis de análise de 
balanço. 
 
3. Avaliar e analisar as normas da 
padronização das demonstrações 
contábeis. 
 
4. Elaborar relatórios avaliando a 
real situação financeira, econômica 
das empresas, enaltecendo os 
pontos positivos e subsidiando o 
empresário com informações para 
superar os pontos fracos e 

 
- Exercícios individuais. 
 
- Exercícios em Grupos. 
 
- Projeto de análise de empresas 
individual. 
 
- Apresentação de relatórios. 
 
- Avaliação escrita individual. 
 

 

- Clareza na exposição das idéias. 

- Precisão nos cálculos de 
exercícios. 

- Complexidade e coesão na 
elaboração dos trabalhos e 
resolução dos exercícios. 

- Precisão e clareza na 
interpretação das informações 
contábeis e financeiras. 

- Complexidade na elaboração do 
projeto de análise econômica, 
contábil e financeira de empresas. 

 

 
- Apresentação do relatório com 
clareza dos dados. 
 
- Demonstração de conhecimento 
pertinente aos princípios e 
convenções contábeis. 
 
- Conhecimento sobre as normas 
padronizadoras das demonstrações 
financeiras. 
 
- Evidenciar conhecimento sobre as 
técnicas para apurar a situação 
econômico-financeira das 
empresas. 
 
- Dominar as técnicas para 
apuração dos índices, coeficientes 
e indicadores nas análises e 
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negativos da empresa. 
custos. 
 
6. Interpretar dados referentes 
ao custo industrial. 
 
7. Identificar as várias 
metodologias de custeamento 
da produção. 
 
8. Identificar os processos de 
formação do preço de venda. 

estruturas das demonstrações 
financeiras. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Julho 
 

X 
X X X X 

Agosto 
 

X 
X X X X 

Setembro 
 

X 
X X X X 

Outubro 
 

X 
X X X X 

Novembro 
 

X 
X X X X 

Dezembro 
 

X 
X X X X 

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

 

- Estrutura e Análise de Balanços; RIBEIRO, Osni Moura, Editora Saraiva, 7ª Ed. 2007; 

- Demonstrações Contábeis – Estrutura e Análise; REIS, Arnaldo, Ed.Saraiva, 2ª Ed. 2006;  

- Análise de Balanços; IUDÍCIBUS, Sérgio Di, Ed.Atlas, 7ª Ed.1998; 

- Análise de Balanços – Livro de Exercícios; IUDÍCIBUS, Sérgio & MARION, José Carlos, Ed. 
Atlas, 4ª Ed.1998; 

- Matérias de jornais e revistas de finanças. 

- Sites e publicações especializadas. 
 
- Leitura em sala de matérias relacionadas a economia, análise e interpretação de informações 
contábeis. 
 

 

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

 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 

- Recuperação contínua e paralela ao longo do semestre. Sempre que for diagnosticado 
rendimento insatisfatório dos alunos, o conteúdo será retomado, utilizando-se de procedimentos 
didáticos diversificados, visando melhorar a aprendizagem. 

- Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas e planos de estudos com sugestões 
de leitura. 

- Análise dos erros e dificuldades com o aluno, e posteriores atividades extra classe, simulando 
situações problema.   
 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: 

Assinatura:                                                                                        Data: 
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X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

Este plano de trabalho docente está de acordo com as bases tecnológicas constantes no 
plano de curso de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE. 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 234 aprovado pela portaria Cetec nº 733, de 10/09/2015 

Etec: Carapicuíba 

Código: 144  Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS 

Habilitação Profissional: Técnica de nível médio de Técnico em Contabilidade 

Qualificação: Técnico em Contabilidade 

Componente Curricular: Contabilidade do Agronegócio 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Noelsi Nacaratto Junior  

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

.Identificar a importância das empresas do agronegócio e sua abrangência no setor da 
economia; 

.Caracterizar os objetivos, uso, conceito, abrangência importância, necessidade e 
normas para elaboração das rotinas de classificação contábil para o setor do 
agronegócio; 

.Avaliar a forma mais adequada de custeamento para a empresa do agronegócio; 

. Aplicar princípios e convenções contábeis; 

. Estruturar as Demonstrações Financeiras;  

.Interpretar legislação;  

.Pesquisar a importância do Agronegócio no desenvolvimento do país; 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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. Analisar a nova Contabilidade Rural atualizada conforme as mudanças na área 
contábil; 

.Entender a forma de apropriação de custos em diferentes culturas. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular. 

Componente Curricular: Contabilidade do Agronegócio                                                                                                                              Módulo III 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. 
Identificar as formas de exploração da 

atividade agropecuária e as suas formas de 
gestão. 

1. 
Aplicar os conceitos das diversas formas de 

exploração na atividade agropecuária. 
1. 

Propriedade rural: 
. Formas de exploração – pessoa física e 

pessoa jurídica;  
.associações na exploração da atividade 

agropecuária; 
. Contabilidade rural;  

.ano agrícola x exercício social; 
. Produtos agrícolas com colheitas em 

períodos diferentes. 

2. 
Estruturas o Plano de contas de acordo 

com a legislação vigente. 
2. 

Classificar os diversos fatos contábeis de 
acordo com o Plano de contas. 

2. 
Plano de contas:  

.estruturações do plano de contas. 

3. 
Mensurar e organizar o inventário a partir 

da apropriação dos custos contábeis. 
3. 

Elaborar o inventário de acordo com a 
apuração dos custos. 

3. Inventário. 

4. 
Elaborar o inventário de acordo com a 
apuração dos custos. 

4. 
Classificar os diversos fatos contábeis em 

custos e despesas atendendo a 
peculiaridade de cada um. 

   4. Custos x Despesas 

5. 
Segregar os custos das despesas, 
tratando-as de acordo com as normas 
contábeis. 

5. 
Elaborar relatórios gerenciais abordando os 
aspectos de custo de armazenamento no 

resultado do exercício. 

 
5. 

Colheita: 
. Custo de armazenamento 

6. 
Identificar os gastos com colheita, bem 

como custos com armazenamento e seu 
impacto no resultado do exercício. 

6. 
Aplicar e registrar os gastos com a cultura 

permanente. 
6. Fluxos contábeis de cultura temporária. 

7. 
Identificar e apropriar corretamente os 

gastos com as culturas permanentes desde 
a preparação do solo até a colheita. 

7. 
Efetuar os cálculos da depreciação, 
amortização e exaustão na atividade 

agropecuária. 
7. Culturas permanentes 
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8. 
Identificar de acordo com a legislação 

vigente as depreciações, amortizações e 
exaustão. 

8. 
Elaborar a prestação de contas em 

entidades governamentais no cumprimento 
das obrigações principais e acessórias. 

8. 

 
 

Colheitas de produtos de cultura 
permanente. 

9. 

Planejar e organizar a prestação de contas 
com os órgãos públicos através do 

cumprimento das obrigações principais e 
acessórias. 

9. 
Efetuar as prestações de contas aos órgãos 

públicos  
 

9. 

Depreciação, amortização e exaustão: 
.culturas permanentes, 

. Máquinas e implementos agrícolas. 
 

    10. 
Fluxos contábeis da cultura permanente. 

 

    11. 
Tributos e obrigações acessórias: 

. ITR; 
. DIPF/DIPJ. 

 
 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Contabilidade do Agronegócio                                                                                                                                Módulo III   
 
 

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma 
Dia/Mês 

Aplicar os conceitos das diversas 
formas de exploração na 
atividade agropecuária. 

1Propriedade rural: 
. formas de exploração – pessoa física e 

pessoa jurídica;  
.associações na exploração da atividade 

agropecuária; 
. contabilidade rural;  

.ano agrícola x exercício social; 
. produtos agrícolas com colheitas em 

Aula expositiva dialogada. 
Estudo de texto. 
Tempestade Cerebral. 
Estudo dirigido e aulas orientadas. 
Solução de problemas. 
Resolução de exercícios. 
Estudo de caso. 
Brainstorming. 

24/07 à 
18/08  
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períodos diferentes. Seminário. 
Atividades de Recuperação Continua. 
24 a 28/7 semana de Recepção aos alunos. 

Classificar os diversos fatos 
contábeis de acordo com o Plano 

de contas. 

2. Plano de contas:  
.estruturações do plano de contas. 

Aula expositiva dialogada. 
Estudo de texto. 
Tempestade Cerebral. 
Estudo dirigido e aulas orientadas. 
Solução de problemas. 
Resolução de exercícios. 
Estudo de caso. 
Brainstorming. 
Seminário. 
Atividades de Recuperação Continua. 
26/08= Sábado  letivo 08/09 =Escola aberta. 
29/08= Reunião APM 19h. 

21/08 à 
01/09 

Elaborar o inventário de acordo 
com a apuração dos custos. 

3.Inventário. 

Aula expositiva dialogada. 
Estudo de texto. 
Tempestade Cerebral. 
Estudo dirigido e aulas orientadas. 
Solução de problemas. 
Resolução de exercícios. 
Estudo de caso. 
Brainstorming. 
Seminário.. 
Atividades de Recuperação Continua. 
07/09 a 08/09=Feriado Independência.- Atividades 
suspensas. 
09/09= Dia do Administrador. 

04/09 à 
15/09 

Classificar os diversos fatos 
contábeis em custos e despesas 

atendendo a peculiaridade de 
4.Custos x Despesas 

Aula expositiva dialogada. 
Estudo de texto. 
Tempestade Cerebral. 

18/09 à 
29/09 
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cada um. Estudo dirigido e aulas orientadas. 
Solução de problemas. 
Resolução de exercícios. 
Estudo de caso. 
Brainstorming. 
Seminário. 
Atividades de Recuperação Continua. 
18/09 a 22/09- Semana técnica. 
23/09= Sábado Letivo  referente à 13/10.Primavera 
do Saber e Festival. 
 

Elaborar relatórios gerenciais 
abordando os aspectos de custo 
de armazenamento no resultado 

do exercício. 

5. Colheita: 
. custo de armazenamento 

Aula expositiva dialogada. 
Estudo de texto. 
Tempestade Cerebral. 
Estudo dirigido e aulas orientadas. 
Solução de problemas. 
Resolução de exercícios. 
Estudo de caso. 
Brainstorming. 
Seminário. 
Atividades de Recuperação Continua. 
09 a 11/10-Semana de Prevenção de Acidentes. 
12 e 13/10=Feriado Nossa Senhora Aparecida- 
Atividades Suspensas 

02/10 à 
13/10 

Planejar e organizar a prestação 
de contas com os órgãos 

públicos através do cumprimento 
das obrigações principais e 

acessórias. 

6.Fluxos contábeis de cultura temporária. 

Aula expositiva dialogada. 
Estudo de texto. 
Tempestade Cerebral. 
Estudo dirigido e aulas orientadas. 
Solução de problemas. 
Resolução de exercícios. 
Estudo de caso. 

16/10 à 
27/10 
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Brainstorming. 
Seminário. 
Atividades de Recuperação Continua. 
15/10= Decreto Federal- Dia do Professor. 
24/10=Reunião de pais e professores 18h. 
. 

Aplicar e registrar os gastos com 
a cultura permanente. 

7.Culturas permanentes 

Aula expositiva dialogada. 
Estudo de texto. 
Tempestade Cerebral. 
Estudo dirigido e aulas orientadas. 
Solução de problemas. 
Resolução de exercícios. 
Estudo de caso. 
Brainstorming. 
Seminário. 
Atividades de Recuperação Continua. 
28/10 = Dia do Funcionário Público. 
02/11 e 03/11=Feriado Nacional- Finados-Atividades 
Suspensas. 

30/10 a 
03/11 

Aplicar e registrar os gastos com 
a cultura permanente. 

8.Colheitas de produtos de cultura 
permanente. 

Aula expositiva dialogada. 
Estudo de texto. 
Tempestade Cerebral. 
Estudo dirigido e aulas orientadas. 
Solução de problemas. 
Resolução de exercícios. 
Estudo de caso. 
Brainstorming. 
Seminário. 
Atividades de Recuperação Continua. 
14/11= Reunião de APM=19h. 
15/11- Feriado Nacional-Proclamação da República. 

06/11 a 
17/11 
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Efetuar os cálculos da 
depreciação, amortização e 

exaustão na atividade 
agropecuária.. 

9.Depreciação, amortização e exaustão: 
.culturas permanentes, 

. máquinas e implementos agrícolas. 
 

Aula expositiva dialogada. 
Estudo de texto. 
Tempestade Cerebral. 
Estudo dirigido e aulas orientadas. 
Solução de problemas. 
Resolução de exercícios. 
Estudo de caso. 
Brainstorming. 
Seminário. 
Atividades de Recuperação Continua. 
Avaliação/ Atividades de Recuperação Contínua. 
20/11= Consciência Negra= Suspensão de 
Atividades. 
25/11= Sábado Letivo  referente à 03/11-Plantão 
Interdisciplinar e TCCs. 
 

20/11 a 
01/12 

Planejar e organizar a prestação 
de contas com os órgãos 

públicos através do cumprimento 
das obrigações principais e 

acessórias. 

10.Fluxos contábeis da cultura permanente. 
 

Aula expositiva dialogada. 
Estudo de texto. 
Tempestade Cerebral. 
Estudo dirigido e aulas orientadas. 
Solução de problemas. 
Resolução de exercícios. 
Estudo de caso. 
Brainstorming. 
Seminário. 
Atividades de Recuperação Continua. 

 

04/12 a 
08/12 

Planejar e organizar a prestação 
de contas com os órgãos 

públicos através do cumprimento 
das obrigações principais e 

11.Tributos e obrigações acessórias: 
. ITR; 

. DIPF/DIPJ. 

Aula expositiva dialogada. 
Estudo de texto. 
Tempestade Cerebral. 
Estudo dirigido e aulas orientadas. 

11/12 a 
15/12 
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acessórias. Solução de problemas. 
Resolução de exercícios. 
Estudo de caso. 
Brainstorming. 
Seminário. 
Atividades de Recuperação Continua. 
11 a 15/12- Apresentação dos TCCs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento (s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1- Identificar as formas de 
exploração da atividade 
agropecuária e as suas formas 
de gestão. 
 
2- Estruturar o Plano de Contas 
de acordo com a legislação 
vigente. 
 

1.Pesquisa, leitura, avaliação 
escrita . 
2.Seminário. 
3.Trabalho individual. 
4.Trabalho em grupo 
5.Comportamento 
6.Assiduidade 
7.Relatório de trabalho de campo e 
de visitas técnicas (quando 

1. dos conceitos, clareza, 
criticidade e precisão. 
2.Participação e interesse. 
3.Empatia, Precisão 
4.Habilidade prática 
5.Participação e correção de 
exercícios desenvolvidos em sala. 
6.Frequência e participação nas 
atividades práticas. 

1.Domínio e clareza no 
desenvolvimento das atividades 
solicitadas. 
Capacidade de associar a teoria 
com a realidade, com lógica e 
clareza.  
 

 
2. Desempenho que contemple 
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3- Mensurar e organizar o 
inventário a partir da apropriação 
dos custos contábeis..      
 
4- Elaborar o inventário de 
acordo com a apuração dos 
custos.  
 
5- Segregar os custos das 
despesas, tratando-as de acordo 
com as normas contábeis.  
 
 
6- Identificar os gastos com 
colheita, bem como os custos 
com armazenamento e seu 
impacto no resultado do 
exercício.. 
 
7- Identificar e apropriar 
corretamente os gastos com as 
culturas permanentes desde a 
preparação do solo até a 
colheita. 
 
8- Identificar de acordo com a 
legislação vigente as 
depreciações, amortizações e 
exaustões., 
 
9- Planejar e organizar a 

houver). 
8. Sinopses de consultas 
bibliográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

7. correto de termos técnicos. 
8.Linguagem adequada. 
9.Embasamento conceitual. 
 
10.Participação e correção de 
exercícios desenvolvidos em sala. 
11.Frequência e participação nas 
atividades práticas. 
 
 
 
 
 
 

apresentação de resultados de 
acordo com os critérios pré-
estabelecidos. 
 
3.Ter atingido as competências e 
habilidades definidas nas bases 
tecnológicas. 
4.Conclusão realista com a 
utilização de fontes de consultas 
confiáveis, para assimilação 
completa dos conceitos e 
definições da Contabilidade do 
Agronegócio.  

5.Descrição do processo 
estratégico da Contabilidade do 
Agronegócio.  
6.Aprofundando os estudos  
buscando entender como as 
organizações procuram novas 
oportunidades. 
7. Desempenho prático que 
evidencie as características de um 
conhecimento amplo da aplicação 
dos conceitos e significado da ética 
e de responsabilidade social, e 
como estas se relacionam com o 
indivíduo, as organizações e a 
sociedade. 
8.Apresentar ideias com clareza e 
coerência. 
9.Evidenciar conhecimentos sobre 
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prestação de contas com os 
órgãos públicos através do 
cumprimento das obrigações 
principais e acessórias. 

controle de informações. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e 
Ações voltados 

à redução da 
Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou 
projetos voltados à 

superação de defasagens 
de aprendizado ou em 

processo de Progressão 
Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou 

previstas em 
Calendário Escolar 

      

Julho 
  

X X X X X 
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Agosto 
  
 

X X X X X 

Setembro 
  

X X X X X 

Outubro 
 

X X X X X 

Novembro 
 

X X X X X 

Dezembro X X X X X 

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

.Contabilidade Rural, José Carlos Marion, editora Atlas. 

. Contabilidade do Agronegócio Teoria e Prática, Neuza Corte de Oliveira, editora Juruá. 

.Administração de Custos na Agropecuária, Gilberto J. Santos, José C. Marion, e Sonia Segatti, 
editora Atlas. 
. A NOVA CONTABILIDADE RURAL – Autor: Rodrigues, Aldenir Ortiz – IOB – 1ª Edição, 2.011. 
 

 

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

Suporte aos trabalhos referentes aos trabalhos referentes ao componente Desenvolvimento do 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Contabilidade.  
  

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 O aluno que não atingir as competências previstas recebera atividades diárias que deverão ser 
resolvidas; as duvidas serão esclarecidas imediatamente em sala de aula; 

 Pesquisas com desenvolvimento de exercícios e/ou trabalhos em classe e extraclasse, grupos 
de estudo, envolvendo pesquisas com orientação e acompanhamento do professor e 
posteriormente ocorrerá a sua avaliação que poderá ser através de avaliação escrita e/ou oral, 
apresentação de relatórios e/ou trabalhos, observação direta do desempenho do aluno, ou auto 
avaliação. 

 

 

 
 
 

IX – Identificação: 

Nome do Professor:     Noelsi Nacaratto Júnior      

 

 

 

 

                              

                                                   Assinatura:                                                       Data: 09/08/2017 
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X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

Este plano de trabalho docente está de acordo com as bases tecnológicas constantes no 
plano de curso de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE. 

 

Nome da coordenadora: Prof.ª Maria Amélia dos S.G. Eduardo 

Assinatura:                                                                                        Data: ....../......../2017      
 
 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 
 
 

XI– Replanejamento 

 
 
 
 
 

 
 


