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Etec  

Etec Dr. Júlio Cardoso  
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Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

Registrar dados em planilha ou ficha de lançamentos contábeis. 

Digitar dados e informações. 

Efetuar lançamentos contábeis. 

Utilizar e-mail e intranet.  

Utilizar recursos de informática.  

Plano de Trabalho Docente – 2015 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular:     Aplicativos Informatizados                                                            Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Manter-se atualizado com 

relação às novas linguagens 

e a novos programas de 

computador. 

 

 

Selecionar equipamentos e 

acessórios utilizáveis nas 

atividades. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de informática 

para a área de Contabilidade.  

 

 

 

 

Utilizar aplicativos de informática gerais e específicos 

para gerenciamento das atividades na área 

Contabilidade.  Utilizar equipamentos, acessórios e 

sistemas operacionais específicos para a área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos de equipamentos de processamento de 

informações  

 

 

 

 

Fundamentos do Sistema Operacional Windows e dos 

aplicativos do Pacote Office:  

• processadores de texto:  

• formatação básica;  

• organogramas;  

• desenhos;  

• figuras;  

• mala direta;  

• etiquetas  

• planilhas eletrônicas:  

• formatação;  

• fórmulas;  

• funções;  

• gráficos  

• elaboração de slides e técnicas de apresentação em 

Power Point;  

• banco de dados  
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 
 

  

Operar sistemas operacionais básicos. Operar banco de 

dados utilizando planilhas eletrônicas, arquivos de textos 

e tabelas dinâmicas.  Alimentar e organizar banco de 

dados de clientes da área Contabilidade.  Selecionar 

técnicas para elaborar planilhas eletrônicas.  Elaborar 

relatórios.  

 

 

 

 Utilizar a Internet como fonte de pesquisa. Construir um 

blog organizacional. Gerenciar redes sociais com perfil 

corporativo.  

 

Identificar programas de gerenciamento.  Utilizar 

programas de gerenciamento para o controle de 

produtos.  

 

Identificar sistemas operacionais, softwares e aplicativos 

úteis para a área. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 Gerenciamento de atividades da área Contabilidade:  

• noções de alimentação de informações e sistemas;  

• relatórios da área Contabilidade:  

• organização;  

• seleção;  

• análise dos dados;  

• elaboração;  

• apresentação  

  

Validação das informações advindas da Internet:  

• elementos para construção de um blog  

  

 

Gerenciamento eletrônico das informações, atividades 

e arquivos  

 

  

Noções de rede e sua eficiência operacional 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:     Aplicativos Informatizados III                                                         Módulo:III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos 
Cronograma / 

Dia e Mês 

Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de 

informática para a área de Contabilidade.  

Fundamentos de equipamentos de processamento de 

informações. 

Aulas expositivas e práticas 
sobre fundamentos de 
processamento de 
informações. 

 
09 / 02 a 23 / 02 

Utilizar aplicativos de informática gerais e 

específicos para gerenciamento das 

atividades na área Contabilidade.  Utilizar 

equipamentos, acessórios e sistemas 

operacionais específicos para a área.  

Fundamentos do Sistema Operacional Windons e dos 

aplicativos do Pacote Office:  

Elaboração de slides e técnicas de apresentação em 

Power Point;  

Aulas práticas sobre sistemas 
Operacionais, Pacote Office: 
Power Point. 

 
24 / 02 a 10 / 03 

Utilizar aplicativos de informática gerais e 

específicos para gerenciamento das 

atividades na área Contabilidade.  Utilizar 

equipamentos, acessórios e sistemas 

operacionais específicos para a área. 

 Elaboração de slides e técnicas de apresentação em 

Power Point;  

 

Aulas expositivas com 
exercícios práticos utilizando 
o Power Point. 

 
11 / 03 a 25 / 03 

Utilizar aplicativos de informática gerais e 

específicos para gerenciamento das 

atividades na área Contabilidade.  Utilizar 

equipamentos, acessórios e sistemas 

operacionais específicos para a área. 

 processadores de texto:  

o formatação básica;  

o organogramas;  

o desenhos; 

Aulas expositivas e práticas 
Microsoft Word. 

 
26 / 03 a 09 / 04 

Utilizar aplicativos de informática gerais e 

específicos para gerenciamento das 

atividades na área Contabilidade.  Utilizar 

equipamentos, acessórios e sistemas 

operacionais específicos para a área. 

o figuras;  

o mala direta;  

o etiquetas 

Aulas práticas com exercícios 
de fixação com figuras, mala 
direta e etiquetas. Avaliação 
Prática. 

 
10 / 04 a 24 / 04 
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Utilizar aplicativos de informática gerais e 

específicos para gerenciamento das 

atividades na área Contabilidade.  Utilizar 

equipamentos, acessórios e sistemas 

operacionais específicos para a área. 

planilhas eletrônicas:  

o formatação;  

o fórmulas;   

 

Aulas expositivas e práticas 
Planilhas eletrônicas. 

 
25 / 04 a 09 / 05 

Utilizar aplicativos de informática gerais e 

específicos para gerenciamento das 

atividades na área Contabilidade.  Utilizar 

equipamentos, acessórios e sistemas 

operacionais específicos para a área. 

o funções;  

o gráficos; 

Aulas expositivas e práticas 
funções e gráficos. 

 
10 / 05 a 24 / 05 

Operar sistemas operacionais básicos. 

Operar banco de dados utilizando planilhas 

eletrônicas, arquivos de textos e tabelas 

dinâmicas.  Alimentar e organizar banco de 

dados de clientes da área Contabilidade.  

Selecionar técnicas para elaborar planilhas 

eletrônicas.  Elaborar relatórios. 

Banco de dados  

 Gerenciamento de atividades da área Administrativa:  

noções de alimentação de informações e sistemas;  

relatórios da área Administrativa:  

o organização;  

o seleção;  

o análise dos dados;  

o elaboração;  

o apresentação  

Aulas práticas com exercícios 
de fixação criando banco de 
dados. 

 
25 / 05 a 08 / 06 

Utilizar a Internet como fonte de pesquisa. 

Construir um blog organizacional. Gerenciar 

redes sociais com perfil corporativo. 

Validação das informações advindas da Internet:  

elementos para construção de um blog. 

Aulas práticas com 
construção de Blogs. 
Avaliação Prática. 

 
09 / 06 a 19 / 06 

Identificar programas de gerenciamento.  

Utilizar programas de gerenciamento para o 

controle de produtos.  

Gerenciamento eletrônico das informações, atividades e 

arquivos. 

 

Aulas expositivas e práticas 
gerenciamento de 
informações. 

 
20 / 06 a 27 / 07 

Identificar sistemas operacionais, softwares e 

aplicativos úteis para a área. 

Noções de rede e sua eficiência operacional  

 

Aulas expositivas com 
exercícios práticos sobre 
redes de computadores. 

28 / 06 a 07 / 07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competências Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
Manter-se atualizado com 
relação às novas linguagens 
e a novos programas de 
computador. 
 
 
 
 
 
 
Selecionar equipamentos e 
acessórios utilizáveis nas 
atividades. 

 

 
Interpretar e Aplicar 
ferramentas informatizadas na 
resolução dos problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
Selecionar software, 
equipamentos e acessórios 
para utilização na Informática 
aplicada a Contabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Avaliação Prática,  
Trabalho Individual, 
Avaliação Teórica, 
Participação, 
Pontualidade, 
Resolução Problemas, 
Pesquisas em grupo. 
 
 
 
Avaliação Prática,  
Trabalho Individual, 
Avaliação Teórica, 
Participação, 
Pontualidade, 
Resolução Problemas. 
 

 

 
Clareza, coerência, precisão, 
rapidez, criticidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clareza, coerência, precisão, 
rapidez, viabilidade, senso 
crítico, aplicabilidade. 
 
 
 
 

 

 
Organizar  e identificar 
informações de forma clara e 
segura. 
 
 
 
 
 
 
 
Domínio dos aplicativos, 
equipamentos e acessórios 
utilizados coforme os modelos 
propostos. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 



 

______________________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

   

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

 Apostilas elaboradas pelo professor. 

 Recursos Audiovisuais (DataShow). 

 Laboratórios de Informática, com acesso a Internet. 

 

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

 
      Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades de 
utilização de sistemas operacionais, aplicativos, equipamentos e acessórios na informática para a 
contabilidade, com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na 
reorientação da aprendizagem individualizada. 

 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: André Luís dos Santos 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

          Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios. 

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade. 

Qualificação:  

Componente Curricular: Contabilidade Introdutória. 

Módulo: I C. H. Semanal: 5,0 h.a. 

Professor: Eduardo Moscardini Souza 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Atividades: 
Classificar documentos segundo o plano de contas.  

Registrar dados em planilha ou ficha de lançamentos contábeis.  

Digitar dados e informações.  

Efetuar lançamentos contábeis.  

Conciliar contas contábeis.  

Escriturar os livros fiscais e auxiliares.  

Dar manutenção em plano de contas.  

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Contabilidade Introdutória                                                                                                                                         Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 

Contextualizar a Contabilidade como 
ciência no tempo e no espaço.  
 
 
 
 
 
 
Identificar e interpretar os elementos que 
compõem o patrimônio da organização.  
 
 
 
Identificar e interpretar as contas e o plano 
de contas.  
 
Elaborar partidas contábeis, de 
conformidade com a natureza da operação.  
 
 
Extrair dos registros contábeis informações 
para estruturar o balancete de verificação.  
 
 
 
Contextualizar os atos e fatos nas 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 

Aplicar os conceitos contábeis e sua trajetória ao 
longo do tempo.  
 
 
 
 
 
 
Aplicar conceitos de contas patrimoniais e de 
resultado.  
 
 
 
Classificar a documentação: despesas, receitas, 
ativo e passivo.  
 
Mensurar o plano de contas.  
 
 
 
Organizar registros patrimoniais.  
 
 
 
 
Sintetizar as informações contábeis e efetuar 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 

Conceito e campo de atuação:  
• evolução histórica da contabilidade;  
• objeto da Contabilidade:  
• o patrimônio:  
• bens, direitos e obrigações;  
• aspecto qualitativo e quantitativo do 
patrimônio  
 
Situações líquidas patrimoniais:  
• ativa, negativa e nula;  
• Patrimônio líquido:  
• exemplo de formação do patrimônio  
 
Origens e aplicações de recursos  
 
 
Contas:  
• patrimoniais e de resultado;  
• plano de contas (Lei 11.638/2007)  
 
Atos e fatos administrativos:  
• Atos administrativos  
• fatos permutativos, modificativos e mistos  
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6. mutações patrimoniais.  6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

balancete de verificação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 

Procedimentos contábeis básicos:  
• débito e crédito;  
• métodos das partidas dobradas;  
 
Registros contábeis:  
• lançamento;  
• escrituração:  
• diário e razão  
 
Balancete de verificação  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Contabilidade Introdutória                                                                                                                  Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar os conceitos contábeis 
e sua trajetória ao longo do 
tempo.  

Conceito e campo de atuação:  
• evolução histórica da 
contabilidade;  
• objeto da Contabilidade:  
• o patrimônio:  
 

Tempestade de ideias. 
Aulas expositivas. 
Exercícios teóricos. 
Exercícios práticos. 
Recuperação contínua com atividades teóricas e 
práticas diversificadas para revisão de conteúdo. 

 
09/02 a 20/02 

Aplicar os conceitos contábeis 
e sua trajetória ao longo do 
tempo. 

• bens, direitos e obrigações;  
• aspecto qualitativo e quantitativo 
do patrimônio  
• Origens e aplicações de 
recursos;  

Aulas expositivas. 
Exercícios teóricos. 
Exercícios práticos. 
Recuperação contínua com atividades teóricas e 
práticas diversificadas para revisão de conteúdo. 

23/02 a 06/03 

Aplicar conceitos de contas 
patrimoniais e de resultado. 

Contas patrimoniais e de resultado  
 

Aulas expositivas. 
Exercícios teóricos. 
Exercícios práticos. 
Recuperação contínua com atividades teóricas e 
práticas diversificadas para revisão de conteúdo. 

 
09/03 a 20/03 

Aplicar conceitos de contas 
patrimoniais e de resultado. 

• Plano de contas (Lei 
11.638/2007) 

Aulas expositivas. 
Exercícios práticos. 
Recuperação contínua com atividades práticas 
diversificadas para revisão de conteúdo. 

23/03 a 03/04 

Mensurar o plano de contas.  
 

Situações líquidas patrimoniais:  
• Ativa, negativa e nula;  
• Patrimônio líquido:  
 

Aulas expositivas. 
Exercícios práticos. 
Recuperação contínua com atividades práticas 
diversificadas para revisão de conteúdo. 

 
13/04 a 17/04 
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Mensurar o plano de contas.  
 

Exemplo de formação do 
patrimônio 

Aulas expositivas 
Exercícios práticos. 
Recuperação contínua com atividades práticas 
diversificadas para revisão de conteúdo. 

20/04 a 01/05 

Classificar a documentação: 
despesas, receitas, ativo e 
passivo. 

Atos e fatos administrativos:  
• Atos administrativos  
• fatos permutativos, modificativos 
e mistos.  
 

Aulas expositivas. 
Exercícios teóricos. 
Exercícios práticos. 
Recuperação contínua com atividades teóricas e 
práticas diversificadas para revisão de conteúdo. 

 
04/05 a 15/05 

Classificar a documentação: 
despesas, receitas, ativo e 
passivo. 

Procedimentos contábeis básicos:  
• débito e crédito;  
• métodos das partidas dobradas; 

Aulas expositivas. 
Exercícios teóricos. 
Exercícios práticos. 
Recuperação contínua com atividades teóricas e 
práticas diversificadas para revisão de conteúdo. 

18/05 a 29/05 

Organizar registros 
patrimoniais. 

Registros contábeis:  
• lançamento; 

 

Aulas expositivas. 
Exercícios práticos. 
Estudo dirigido em duplas. 
Projeto Interdisciplinar: documentação do 
profissional da Contabilidade.  

 
01/06 a 05/06 

Organizar registros 
patrimoniais. 

Registros contábeis:  
• escrituração. 

Aulas expositivas. 
Exercícios práticos. 
Trabalho em grupo. 
Projeto Interdisciplinar: documentação do 
profissional da Contabilidade. 

08/06 a 19/06 

Organizar registros 
patrimoniais. 

Registros contábeis:  
• diário e razão. 

Aulas expositivas. 
Exercícios práticos. 
Projeto Interdisciplinar: documentação do 
profissional da Contabilidade. 

22/06 a 26/06 

Sintetizar as informações 
contábeis e efetuar balancete 
de verificação.  

Balancete de verificação. Aulas expositivas e dialogadas 
Exercícios práticos em classe e extraclasse. 
Trabalho em grupo. 
Projeto interdisciplinar.  

 
29/06 a 07/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Contextualizar a 
Contabilidade como ciência 
no tempo e no espaço. 

Aplicar os conceitos contábeis e 
sua trajetória ao longo do 
tempo. 

Pesquisa e apresentação 
escrita e oral 

Clareza, coerência, criticidade e 
cumprimento de prazo. 

Desempenho prático que 
evidencia a capacidade de 
reconhecer a trajetória da 
Contabilidade no tempo e no 
espaço. 

Identificar e interpretar os 
elementos que compõem o 
patrimônio da organização.  
 

Aplicar conceitos de contas 
patrimoniais e de resultado. 
 
 
 
 

Exercícios em sala de aula 
Avaliação escrita individual. 
 
 
 

Clareza, coerência, precisão, 
rapidez e cumprimento de 
prazo. 
 
 
 
 

Desempenho prático que 
evidencia a capacidade de 
aplicar conceitos de contas 
patrimoniais e de resultado bem 
como diferenciá-las. 

Identificar e interpretar as 
contas e o plano de contas.  
 

Classificar a documentação: 
despesas, receitas, ativo e 
passivo. 
Mensurar o plano de contas. 
 

Exercícios em sala de aula 
Avaliação escrita individual. 
 
 

Clareza, coerência, precisão, 
rapidez e cumprimento de 
prazo. 
 
 

Desempenho prático que 
evidencia a capacidade e 
interpretar o funcionamento das 
contas, elaborar e interpretar o 
plano de contas. 

Elaborar partidas contábeis, 
de conformidade com a 
natureza da operação.  
 
 
 
 
 

Organizar registros 
patrimoniais. 
 
 
 
 
 

Exercícios em sala de aula 
Avaliação escrita individual. 
Trabalho em duplas. 
Projeto interdisciplinar 
 
 

Clareza, coerência, precisão, 
rapidez e cumprimento de 
prazo. 
 
 
 
 

Desempenho prático que 
evidencia a capacidade de 
elaborar os registros contábeis 
nos livros próprios da 
Contabilidade com precisão, 
rapidez e organização. 
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Extrair dos registros 
contábeis informações para 
estruturar o balancete de 
verificação.  

Sintetizar as informações 
contábeis e efetuar balancete 
de verificação. 

 
 
 
 
 

Exercícios em sala de aula 
Avaliação escrita individual. 
Projeto interdisciplinar 
 
 
 
 

Clareza, coerência, precisão, 
rapidez e cumprimento de 
prazo. 
 
 

Desempenho prático que 
evidencia a capacidade de 
organizar as contas e elaborar 
o Balancete de Verificação de 
acordo com a norma contábil 
vigente. 
 

Contextualizar os atos e fatos 
nas mutações patrimoniais.  

Aplicar conceitos de contas 
patrimoniais e de resultado. 
Organizar registros 
patrimoniais. 

Exercícios em sala de aula 
Avaliação escrita individual. 
 

Clareza, coerência, precisão, 
rapidez e cumprimento de 
prazo. 
 
 

Desempenho prático que 
evidencia a capacidade de 
contextualizar os atos e fatos 
nas mutações patrimoniais e 
elaborar os registros 
necessários nos livros da 
Contabilidade. 

 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 
 

Centro Paula Souza – 2015 

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

- Apostilas e Vídeos 
- Publicações Especializadas 
- Páginas da WEB (Portal da Contabilidade, Portal Tributário, Conselho Regional de Contabilidade). 
- Páginas da WEB (Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Ministério do Trabalho e outros). 
- Software da área contábil - Folhamatic. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
MARION, José Carlos; IUDIBÍCIUS, Sérgio de. Contabilidade Comercial 9

a
 Edição, Editora Atlas - 2010. 

IUDIBÍCIUS, Sérgio de et al. Contabilidade Introdutória 11ª Edição, Editora Atlas - 2010. 

 

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

Recuperação contínua utilizando estratégias diferenciadas de abordagem para retomada de conteúdo, 
exercícios teóricos e práticos de revisão, atividades extraclasse, utilização de alunos monitores durante a 
resolução de exercícios práticos e acompanhamento individualizado quando necessário. 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Eduardo Moscardini Souza 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

          Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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ETEC Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078 Município: Franca/SP 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade  

Qualificação:  Módulo: I 

Componente Curricular: Direito Comercial e Empresarial 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Rodrigo Cesar Fernandes 

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

O presente componente curricular visa desenvolver junto ao aluno as bases tecnológicas, 
competências e habilidades necessárias para compreender as principais questões jurídicas que 
afetam as rotinas empresariais, com foco nas atividades contábeis. 

Nesse contexto, serão provocadas junto ao aluno reflexões sobre: 

 Classificação geral das instituições de Direito Público e Privado, Fontes do Direito e 
Classificação e hierarquia das Leis; 

 Noções sobre Direito Civil, principalmente voltado a diferença entre as pessoas jurídicas 
e a responsabilidade civil no exercício da profissão contábil. 

 Noções sobre Direito Tributário; 

 Noções sobre Direitos do Trabalhador. 

 Noções de Direito Empresarial. 

Ao final, pretende-se que o aluno consiga entender as diferentes implicações jurídicas 
relacionadas ao cotidiano das organizações. 

              Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

                                1º semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: DIREITO COMERCIAL E EMPRESARIAL                                                                           Módulo: I 
 

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

Analisar com criticidade a abrangência do 
Direito Público e Privado. 
Interpretar dentro do ordenamento jurídico, 
as funções e as normas dos vários 
institutos legais. 
Interpretar e aplicar as normas do Direito 
Civil e a sua abrangência contábil. 
 
 
 
Analisar e interpretar a legislação tributária 
como ferramenta de gestão. 
 
Analisar e interpretar a legislação 
trabalhista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar os vários tipos de contrato, 
analisando as suas implicações a luz do 
Direito. 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6. 

Diferenciar dentro do ordenamento legal as 
normas do Direito Público e Privado. 
Detectar e indicar os textos legais nas diversas 
formas de normatização. 
 
Aplicar as normas do Direito Civil, no exercício da 
profissão contábil. 
 
 
 
Aplicar corretamente as normas tributárias, na 
elaboração do planejamento tributário. 
 
Elaborar toda a rotina de contratação, vigência até 
a demissão de funcionários, desenvolvendo 
cálculos e documentos à luz da legislação 
trabalhista. 
 
 
 
 
 
 
Redigir os vários tipos de contrato e suas 
implicações legais. 
 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

Instituição do Direito Público e Privado. 
 
Tipos de Direito e Hierarquia das Leis. 
 
 
Direito Civil: 
• pessoa física e jurídica; 
• obrigações enquanto pessoa jurídica 
contábil; 
• a contabilidade e o novo Código Civil. 
Direito Tributário: 
• princípios constitucionais tributários; 
• impostos, taxas e contribuição de melhoria. 
Direito do Trabalho: 
• fundamentos legais; 
• admissão; 
• 13.º salário; 
• férias; 
• horas extras; 
• adicional noturno; 
• rescisão de contrato de trabalho; 
• insalubridade; 
• periculosidade 
Direito Comercial: 
• os vários tipos de contrato; 
• intangíveis: 
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  - marcas e patentes, etc. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: DIREITO COMERCIAL E EMPRESARIAL                                                                 Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Diferenciar dentro do 
ordenamento legal as normas 
do Direito Público e Privado. 

1. Instituição do Direito Público e 
Privado. 

Aula dialogada, favorecendo a participação do 
aluno. Questionário para fixação de conteúdo. 
Contextualização do tema através de exemplos do 
cotidiano.  
 

09/02 a 27/02 

2. Detectar e indicar os 
textos legais nas diversas 
formas de normatização. 

2. Tipos de Direito e Hierarquia 
das Leis. 

Aula dialogada, favorecendo a participação do 
aluno. Exercícios em forma de questionário 
individual para fixação do conteúdo.  

 
02/03 a 13/03 

5. Elaborar toda a rotina de 
contratação, vigência até a 
demissão de funcionários, 
desenvolvendo cálculos e 
documentos à luz da legislação 
trabalhista. 

5. Direito do Trabalho: 
• fundamentos legais; 
• admissão; 
• 13.º salário; 
• férias; 
• horas extras; 
• adicional noturno; 
• rescisão de contrato de trabalho; 
• insalubridade; 
• periculosidade 

Aula dialogada, favorecendo a participação do 
aluno. Questionário para fixação de conteúdo. 
Contextualização do tema através de exemplos do 
cotidiano. Análise de estudo de caso.  
 

16/03 a 02/04 
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5. Elaborar toda a rotina de 
contratação, vigência até a 
demissão de funcionários, 
desenvolvendo cálculos e 
documentos à luz da legislação 
trabalhista. 

5. Direito do Trabalho: 
• fundamentos legais; 
• admissão; 
• 13.º salário; 
• férias; 
• horas extras; 
• adicional noturno; 
• rescisão de contrato de trabalho; 
• insalubridade; 
• periculosidade 

Aula dialogada, favorecendo a participação do 
aluno. Questionário para fixação de conteúdo. 
Contextualização do tema através de exemplos do 
cotidiano. Análise de estudo de caso.  
 

06/04 a 10/04 

3. Aplicar as normas do 
Direito Civil, no exercício da 
profissão contábil. 

3. Direito Civil: 
• pessoa física e jurídica; 
• obrigações enquanto pessoa 
jurídica contábil; 
• a contabilidade e o novo Código 
Civil. 

Aula dialogada, favorecendo a participação do 
aluno. Questionário para fixação de conteúdo. 
Contextualização do tema através de exemplos do 
cotidiano. Análise da legislação pertinente.  
 

 
13/04 a 30/04 

6. Redigir os vários tipos de 
contrato e suas implicações 
legais. 

6. Direito Comercial: 
• os vários tipos de contrato; 
• intangíveis: 
  - marcas e patentes, etc. 

Aula dialogada, favorecendo a participação do 
aluno. Contextualização do tema através de 
exemplos do cotidiano. Montagem de variados 
tipos de contratos.  
 

04/05 a 22/05 

6. Redigir os vários tipos de 
contrato e suas implicações 
legais. 

6. Direito Comercial: 
• os vários tipos de contrato; 
• intangíveis: 
  - marcas e patentes, etc. 

Aula dialogada, favorecendo a participação do 
aluno. Contextualização do tema através de 
exemplos do cotidiano. Montagem de variados 
tipos de contratos.  
 

25/05 a 29/05 

4. Aplicar corretamente as 
normas tributárias, na 
elaboração do planejamento 
tributário. 
 

4. Direito Tributário: 
• princípios constitucionais 
tributários; 
• impostos, taxas e contribuição de 
melhoria. 

Aula dialogada, favorecendo a participação do 
aluno. Questionário para fixação de conteúdo. 
Contextualização do tema através de exemplos do 
cotidiano. Análise da legislação pertinente.  
 

 
01/06 a 19/06 

4. Aplicar corretamente as 
normas tributárias, na 
elaboração do planejamento 
tributário. 
 

4. Direito Tributário: 
• princípios constitucionais 
tributários; 
• impostos, taxas e contribuição de 
melhoria. 

Aula dialogada, favorecendo a participação do 
aluno. Questionário para fixação de conteúdo. 
Contextualização do tema através de exemplos do 
cotidiano. Análise da legislação pertinente.  
 

 
22/06 a 07/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: DIREITO COMERCIAL E EMPRESARIAL                                                       Módulo: I 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Analisar com criticidade a 
abrangência do Direito 
Público e Privado. 
 

1. Diferenciar dentro do 
ordenamento legal as normas 
do Direito Público e Privado. 

 Questões para fixação 
de conteúdo em sala de 
aula; 

 Avaliação escrita 
individual; 

 Participação, 
considerando esta última 
como o comprometimento 
demonstrado pelo aluno 
durante o processo de 
aprendizagem. 

  Clareza; 

 Criticidade; 

 Precisão na identificação 
da legislação pertinente; 

 Linguagem adequada; 

 Organização 

 Embasamento conceitual. 

 Participação 
 

 Demonstrar, nas 
atividades e avaliações 
propostas, capacidade de 
análise e compreensão da 
diferença entre as normas de 
Direito Público e Privado. 

2. Interpretar dentro do 
ordenamento jurídico, as 
funções e as normas dos 
vários institutos legais. 

2. Detectar e indicar os textos 
legais nas diversas formas de 
normatização. 

 Questões para fixação 
de conteúdo em sala de 
aula; 

 Avaliação escrita 

 Clareza; 

 Criticidade; 

 Precisão na identificação 
da legislação pertinente; 

 Demonstrar, nas 
avaliações e nos exercícios 
em sala de aula, capacidade 
de identificar as diversas 
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 individual; 

 Participação, 
considerando esta última 
como o comprometimento 
demonstrado pelo aluno 
durante o processo de 
aprendizagem. 

 Linguagem adequada; 

 Organização 

 Embasamento conceitual. 

 Participação 
 

formas de normatizações 
dentro do Direito. 

3. Interpretar e aplicar as 
normas do Direito Civil e a 
sua abrangência contábil. 
 

3. Aplicar as normas do Direito 
Civil, no exercício da profissão 
contábil. 

 Questões para fixação 
de conteúdo em sala de 
aula; 

 Realização de estudos 
de caso.  

 Avaliação escrita 
individual; 

 Participação, 
considerando esta última 
como o comprometimento 
demonstrado pelo aluno 
durante o processo de 
aprendizagem. 

 Clareza; 

 Criticidade; 

 Precisão na identificação 
da legislação pertinente; 

 Linguagem adequada; 

 Organização 

 Embasamento conceitual. 

 Participação 
 

 Demonstrar, nas 
avaliações, capacidade de 
interpretar e aplicar as novas 
de Direito Civil voltadas ao 
exercício da profissão 
contábil.  

4. Analisar e interpretar a 
legislação tributária como 
ferramenta de gestão. 
 

4. Aplicar corretamente as 
normas tributárias, na 
elaboração do planejamento 
tributário. 
 

 Questões para fixação 
de conteúdo em sala de 
aula; 

 Avaliação escrita 
individual; 

 Participação, 
considerando esta última 
como o comprometimento 
demonstrado pelo aluno 
durante o processo de 
aprendizagem. 

 Clareza; 

 Criticidade; 

 Precisão na identificação 
da legislação pertinente; 

 Linguagem adequada; 

 Organização 

 Embasamento conceitual. 

 Participação 

  

 Demonstrar nas 
atividades e avaliações 
solicitadas, capacidade de 
elaborar e aplicar 
corretamente as normas 
tributárias.  

5. Analisar e interpretar a 
legislação trabalhista. 
 

5. Elaborar toda a rotina de 
contratação, vigência até a 
demissão de funcionários, 
desenvolvendo cálculos e 

 Questões para fixação 
de conteúdo em sala de 
aula; 

 Avaliação escrita 

 Clareza; 

 Criticidade; 

 Precisão na identificação 
da legislação pertinente; 

 Aplicar nas avaliações, 
todo o conhecimento 
adquirido sobre legislação e 
rotinas trabalhistas.  
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documentos à luz da legislação 
trabalhista. 

individual; 

 Análise de estudo de 
caso.  

 Linguagem adequada; 

 Organização 

 Embasamento conceitual. 

 Participação 

  

6. Elaborar os vários tipos de 
contrato, analisando as suas 
implicações a luz do Direito. 

6. Redigir os vários tipos de 
contrato e suas implicações 
legais. 

 Montagem de contratos 
como atividade prática.  

 Avaliação escrita 
individual; 

 Participação, 
considerando esta última 
como o comprometimento  
demonstrado pelo aluno 
durante o processo de 
aprendizagem. 

 Clareza; 

 Criticidade; 

 Precisão na identificação 
da legislação pertinente; 

 Linguagem adequada; 

 Coerência; 

 Embasamento conceitual. 
 

o Demonstrar, nas 
atividades e avaliações 
propostas,  capacidade de 
elaborar e (ou) analisar os 
diversos tipos de contratos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil – Parte Geral. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
ALMEIDA, Washington Carlos de. Direito Civil – Obrigações. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
ALMEIDA, André Luiz Pais de. Direito do trabalho material, processual e legislação especial. 8° ed. São 
Paulo: Rideel, 2010. 
MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Direito do Trabalho. 5° ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
ICHIHARA, Yoshiaki. Direito Tributário. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
CHIMENTI, Ricardo Cunha. Direito Tributário. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

- Material de apoio em forma de texto, montado pelo professor. 

 

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

1. Identificar o motivo do baixo rendimento.  

2. Trabalhar individualmente com o aluno através de exercícios e pesquisas a serem realizadas. 
Durante as aulas, reforçar o aprendizado voltando à matéria quando citar exemplos. (Os alunos 
em estágio normal não se sentirão prejudicados tendo em vista a seqüência da matéria e os 
alunos com dificuldades terão nova oportunidade de aprender ou de sanar suas dúvidas). 
 3. Recuperação contínua realizada em sala de aula, facilitando o trabalho, estimulando 
esclarecimentos de dúvidas e articulando conceitos, possibilitando desta forma ao aluno 
acompanhar o ritmo da classe. 
 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Rodrigo Cesar Fernandes 

Assinatura:                                                                                        Data: 02/03/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

          Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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Etec  

Etec: Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico:  Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Qualificação:  

Componente Curricular: ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Elisete Bego Barsanulfo Caramori 

 

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

Demonstrar empatia.  

Cultivar a ética.  

Manter-se dinâmico.  

Trabalhar em equipe. .  

Demonstrar flexibilidade.  

Demonstrar organização.  

Demonstrar disciplina.  

Demonstrar criatividade.  
Colaborar para um ambiente de motivação e ética nas relações de trabalho.  

Atuar de forma proativa nas decisões da organização.  

Conhecer a legislação vigente sobre o trabalho voluntário. 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:  ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL                                                               Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Analisar o Código de Defesa do 
Consumidor, a legislação trabalhista, do 
trabalho voluntário, regras e regulamentos 
organizacionais.  
(ética na utilização dos códigos de defesa, 
direitos, legislação e voluntariado).  
 
 
 
Avaliar procedimentos adequados a fim de 
promover a imagem organizacional.  
(ética das relações institucionais, 
compreender a instituição, estar de acordo 
com a imagem institucional, “vestir a 
camisa”).  
 
 
Pesquisar as técnicas e métodos de 
trabalho em equipe, valorizando a 
cooperação, a iniciativa, ética e autonomia 
no desempenho pessoal e organizacional.  
(ética das relações do trabalho em equipe, 
relacionamento e comunicação).  
 
 
 
Analisar a importância da responsabilidade 
social e sustentabilidade na formação 

1.1 
 
 
1.2 
 
1.3 
 
 
 
2.1 
2.2 
 
2.3 
 
 
 
 
3.1 
 
 
3.2 
3.3 
 
3.4 
 
 
4.1 
4.2 

Aplicar a legislação trabalhista e o Código de 
Defesa do Consumidor nas relações empregador/ 
empregado e consumidor/ fornecedor.  
Atuar respeitando os limites estabelecidos pelas 
leis e códigos de ética profissional.  
Aplicar legislação, incentivar e participar de 
programas de trabalho voluntário.  
 
 
Promover a imagem da organização.  
Executar criticamente os procedimentos 
organizacionais.  
Propagar a imagem da instituição, percebendo 
ameaças e oportunidades que possam afetá-la e 
os procedimentos de controle adequados a cada 
situação. 
  
Utilizar técnicas de relações profissionais no 
atendimento ao cliente, fornecedor, parceiro, 
empregador e concorrente.  
Conduzir e/ ou coordenar equipes de trabalho.  
Valorizar e encorajar as manifestações de 
diversidades cultural e social.  
Respeitar as diferenças locais, culturais e sociais.  
 
 
 Identificar e respeitar os direitos humanos.  
Desenvolver projetos (de responsabilidade social 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 

Conceito de Ética, origem da palavra. Ética e 
Moral. Conceito de código de Defesa do 
Consumidor 
  
Fundamentos de legislação trabalhista e 
Legislação para o Autônomo  
 
Normas e comportamentos referentes aos 
regulamentos organizacionais  
 
Imagem pessoal e institucional  
 
Definições de trabalhos voluntários:  

 Lei Federal 9.608/98 e 10.748/10;  

 Lei Estadual nº 10.335/99;  

 Deliberação Ceeteps nº 01/2004 
  
Definições e técnicas de trabalho em equipe, 
chefia e autonomia; atribuições e 
responsabilidades  
 
Código de Ética nas empresas da área de 
Contabilidade. 
 
Cidadania na área de Contabilidade:  

 relações  pessoais e do trabalho  
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profissional e ética do cidadão.  
(ética no desenvolvimento da 
responsabilidade social, sustentabilidade e 
cidadania na área de atuação).  

 

 
4.3 
 
 
4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e/ ou sustentabilidade na área).  
Aplicar procedimentos (de responsabilidade social 
e/ ou sustentabilidade na área) corretos para 
descartes de resíduos.  
Utilizar metodologia (de responsabilidade social e/ 
ou sustentabilidade na área). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. 

 
 
 
 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 

12. 

 
 
 
 
 
 

13. 

Fundamentos da ética profissional aplicados 
ao curso de Técnico em Contabilidade:  

 princípio na construção de 
organizações sociais na área de 
Contabilidade. 
  

Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
Convenções e Direitos Humanos no Brasil. 
  
Diversidade cultural:  

 cultura;  

 grupo étnico;  

 religião;  

 vestimenta;  

 alimentação 
  
Diversidade social:  

 homofobia;  

 bulling;  

 drogas licitas;  

 drogas ilícitas;  

 inclusão social  

 
Procedimentos ecologicamente corretos para a 
área de Contabilidade. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular:   ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL                                                                             Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

 
 

 

Aula expositiva da Apresentação das 
Bases Tecnológicas, Competências e 
Habilidades. Metodologia de avaliação.   

 
09/02 a 13/02 

 1.1. Aplicar a legislação 
trabalhista e o Código de Defesa 
do Consumidor nas relações 
empregador/ empregado e 
consumidor/ fornecedor.  
 

 

 
1.Conceito de Ética, origem da palavra. 
Ética e Moral. 

Aulas teóricas expositivas com 
contextualização com a realidade. 

19/02 a 20/02 

1.Conceito do código de Defesa do 
Consumidor  
 

Aulas teóricas expositivas com 
demonstração de exemplos e 
apresentação com recursos audiovisuais. 

23/02 a 06/03 

1.Conceito do código de Defesa do 
Consumidor  
 

Aulas teóricas expositivas com 
demonstração de exemplos e 
apresentação com recursos audiovisuais 
Avaliação escrita individual sobre questões 
de concurso. 

09/03 a 13/03 
 

2. Fundamentos de legislação 
trabalhista e 

Aulas  teóricas e dialogadas . Simulação 
de situação da realidade. Utilização de 
recursos audiovisuais. 

 
16/03 a 27/03 

 

2 Fundamentos de legislação 
trabalhista e Legislação para o 
Autônomo 

Aulas  teóricas e dialogadas . Simulação 
de situação da realidade. Utilização de 
recursos audiovisuais 
Aula expositiva e dialogada. 
Avaliação escrita  individual. 

30/03 a 10/04 
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1.2. Atuar respeitando os limites 
estabelecidos pelas leis e códigos 
de ética profissional.  

 
 
 
 
 
 
 

3. Normas e comportamentos 
referentes aos regulamentos 
organizacionais. 
 
 
 
 
 
 

 

Aulas  expositivas com demonstração de 
exemplos e apresentação com recursos 
audiovisuais. 
 
 
 
 

 

 

 

 
13/04 a 17/04 

1.3. Aplicar legislação, incentivar 
e participar de programas de 
trabalho voluntário. 
 
 
 

 

5. Definições de trabalhos voluntários:  

 Lei Federal 9.608/98 e 
10.748/10;  

 Lei Estadual nº 10.335/99;  

 Deliberação Ceeteps nº 
01/2004. 
  

 

Aula teórica com análise e discussão da  
aplicação da legislação e regulamentos 
organizacionais. 
 
Atividade  de avaliação em grupo. 
 
 

 

22/04 a 24/04 

2.1. Promover a imagem da 
organização.  
2.2. Executar criticamente os 
procedimentos organizacionais.  
2.3. Propagar a imagem da 
instituição, percebendo ameaças 
e oportunidades que possam 
afetá-la e os procedimentos de 
controle adequados a cada 
situação. 
 

4. Imagem pessoal e institucional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aula  teórica expositiva com utilização de 
recursos audiovisuais. 
Analise e exposição de ideias com debates 
sobre a imagem pessoal versus 
institucional. 
 
Atividades de dramatização para 
avaliação. 
 
 
 
 

 

 
27/04 a 08/05 
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3.1. Utilizar técnicas de relações 
profissionais no atendimento ao 
cliente, fornecedor, parceiro, 
empregador e concorrente.  
 
 
3.2. Conduzir e/ ou coordenar 
equipes de trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Definições e técnicas de trabalho em 
equipe, chefia e autonomia; atribuições 
e responsabilidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aula teórica e dialogada  com participação 
dos alunos na análise do tema abordado. 
 
Avaliação escrita individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
11/05 a 22/05 

 
 

3.3. Valorizar e encorajar as 
manifestações de diversidades 
cultural e social.  

 

7. Código de ética nas empresas  da 
área de Contabilidade. 
 

 

Estudo dirigido sobre código de conduta de 
do profissional contábil e análise do 
comportamento ético na organização. 
 

Avaliação escrita individual sobre questões 
de concursos. 
 

25/05 a 12/06 
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3.4. Respeitar as diferenças 
locais, culturais e sociais. 
 
 
 
 
 
 

 

8. Cidadania na área de Contabilidade: 
relações pessoais e do trabalho; 
9. Fundamentos da ética profissional 
aplicados ao curso de Técnico em 
Contabilidade: princípio na construção 
de organizações sociais na área de 
Contabilidade. 
 

 

Aulas teóricas expositivas com  debates 
sobre as relações no mundo do trabalho. 
 
 
 
 
 
 

 

 
15/06 a 19/06 

4.1. Identificar e respeitar os 
direitos humanos.  
 

 

10. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, Convenções e Direitos 
Humanos no Brasil.  

 

Aulas teóricas expositivas com 
demonstração de exemplos e 
apresentação com recursos audiovisuais. 
Atividades  em grupo de avaliação 

 
22/06 a 26/06 

4.2. Desenvolver projetos (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. Diversidade cultural: 

 cultura;  

 grupo étnico;  

 religião;  

 vestimenta; 

 alimentação  
12. Diversidade social: 

 homofobia;  

 bulling;  

 drogas licitas;  

 drogas ilícitas, 

 inclusão social 
 

 
Pesquisa e Apresentação de Seminário 
com utilização de recursos de multimídia. 
 
 
 
Apresentação de seminário para avaliação. 
 
 

 
 
 
 

29/06 a 03/07 
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4.3. Aplicar procedimentos (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área) corretos 
para descartes de resíduos.  
4.4. Utilizar metodologia (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área). 
 

 

13. Procedimentos ecologicamente 
corretos para a área de Contabilidade. 
 
 
 
 
 

 

Aula teórica com apresentação de 
situações-problemas. 
 
 
 
 
 
 

06/07 a 07/07 
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 IV - Plano de Avaliação de Competências 
Componente Curricular:   ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL                                                                             Módulo: I 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1. Analisar o Código de 
Defesa do Consumidor, a 
legislação trabalhista, do 
trabalho voluntário, regras e 
regulamentos organizacionais.  
(ética na utilização dos 
códigos de defesa, direitos, 
legislação e voluntariado).  
 
 
 
2. Avaliar procedimentos 
adequados a fim de promover 
a imagem organizacional.  
(ética das relações 
institucionais, compreender a 
instituição, estar de acordo 
com a imagem institucional, 
“vestir a camisa”).  
 
 
3. Pesquisar as técnicas e 
métodos de trabalho em 
equipe, valorizando a 
cooperação, a iniciativa, ética 
e autonomia no desempenho 
pessoal e organizacional.  
(ética das relações do 

11.Obter e classificar 
informações para o 
desenvolvimento de conceitos 
básicos da legislação sobre a 
Defesa do Consumidor e 
Trabalhista, identificando os 
direitos e deveres nos seus 
vários aspectos 
 
 
 
2.Utilizar os conceitos de forma 
racional e ética, para o 
aproveitamento do 
desenvolvimento das relações 
sobre as pessoas, sobre as 
instituições, bens, atos e fatos 
jurídicos. 
 
 
 
3.Aplicar a legislação, as 
técnicas e os métodos de 
trabalho de forma a colaborar 
com a boa imagem 
institucional. 
 
 

Atividades em grupos; 
Avaliação escrita individual 

 

 

 

 

 

 
Atividades em grupos 
(dramatização) 

Avaliação escrita individual. 
 

 

 

 

Analise de um problema 
proposto (Estudo de caso) 
Avaliação escrita individual. 
 

 

 

Senso crítico, 
Mudança de atitude, 
Interesse, 
Coesão, coerência e 
Viabilidade. 
 

 

 

 
Senso crítico, 
Respeito à Instituição, 
Coesão e coerência. 
 
. 
 
 
 
 

 
Coerência. 
Organização e clareza de 
ideias. 
Viabilidade. 
 
 
 

Aplicar o Código de Defesa do 
Consumidor e da legislação  
que rege as relações 
trabalhistas e comerciais. 
 
 
 
 
 
 
 
Promover a imagem da 
organização dentro da ética  
das relações institucionais. 

 

 

 

 

Desenvolver um  plano de 
ação para desenvolvimento 
de parcerias entre: colegas de 
trabalho, cliente  e 
concorrentes. 
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trabalho em equipe, 
relacionamento e 
comunicação).  
 
 

4. Analisar a importância da 

responsabilidade social e 

sustentabilidade na formação 

profissional e ética do 

cidadão.  

(ética no desenvolvimento da 

responsabilidade social, 

sustentabilidade e cidadania 

na área de atuação).  

 
 
 
 
 

4.Reconhecer os direitos e 

deveres previstos em 

legislação, bem como atuar de 

forma responsável com base 

na cidadania e no dever ético 

de preservação na área de 

atuação. 

 
 

 
 
 
 
 
Pesquisa  
Participação. 
Seminário 

 
 
 
 
 
Criticidade, 
Respeito ao outro, 
Coleta e classificação de 
dados. 
Cumprimento de prazo. 

 
 
 
 
 
Aplicar o Código de ética nas 
empresas na área de 
Contabilidade, da cidadania  e 
sustentabilidade no campo de 
atuação.  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Apostila 

 Vídeos 

 Publicações Especializadas 

 Páginas da WEB 

 Data show 

BIBLIOGRAFIA: 
BRASIL. Lei 8.078/1998. “Código de  Defesa do Consumidor.” Brasília, DF: Senado, 1990. 
CONTABILIDADE, Conselho Federal de. “Abordagens Éticas para o Profissional Contábil.” Brasília, DF: 
2003. 
LAMA, Dalai. “Uma ética para o novo milênio.” Rio de Janeiro: Sextante, 2000. 
TEIXEIRA, Nelson Gomes. “A Ética no Mundo da Empresa.” São Paulo: Pioneira, 1998 
BROOKS, Ian. “Seu Cliente pode pagar mais.” São Paulo: Fundamento, 2006 
AIVES, João Lopes (coord.). A Ética e o Futuro da Democracia. Lisboa. Ed.Colibri. 
REMOND, Rene. Por uma História Política. 
CLT - Legislação Trabalhista 
Código de Defesa do Consumidor. 
Código de Ética do Profissional Contabilista. 
Coleção Técnica interativa do Centro Paula Souza 
Deliberação Ceeteps nº 01/2004 

 

 

VI – 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 pelo aluno, durante o desenvolvimento do curso. A 
recuperação contínua acontecerá no dia a dia 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  revisão de aulas, orientação de estudos, 
avaliações e atividades complementares de reforço. 

 

VI – Identificação: 
Nome do professor: Elisete Bego Barsanulfo Caramori 
Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

          Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 Identificar características, possibilidades e limites na área de atuação 
profissional.  

 Comunicar-se com os profissionais das equipes, utilizado vocabulário técnico 
específico.  

 Identificar a organização e os processos próprios de uma empresa comercial, 
industrial ou prestação de serviços.  

ETEC Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078 Município: FRANCA 

Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Qualificação Profissional:  Módulo: I 

Componente Curricular: Economia e Mercado Financeiro 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Luciana Angelita Bernardes 

Plano de Trabalho Docente – 2015                  

 
Ensino Técnico                                                  

1º SEMESTRE 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:       Economia e Mercado Financeiro                                                                                        Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 Interpretar com criticidade o desempenho 
da empresa mediante análise das variáveis 
econômicas.  
 
 
 Aplicar os conceitos básicos da economia 
para alavancar o desenvolvimento da 
empresa.  
 
 
 Contextualizar a empresa frente ao 
comportamento do mercado, criando 
estratégias, para atenuar os efeitos de um 
mercado fortemente competitivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Identificar, aplicar e analisar os diversos 
índices do mercado econômico-financeiro 
como fator de mensuração do resultado 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

Preparar planilhas e gráficos que representem o 
momento econômico.  
 
 
  
Aplicar nas atividades empresariais, os 
conhecimentos da ciência econômica para 
contextualizar o desempenho da empresa.  
 
 
Pesquisar o cenário microeconômico, no qual a 
empresa se encontra inserida com intuito de 
alavancar o desenvolvimento da empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transformar os dados econômicos em dados 
estatísticos na organização.  

 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

 Evolução histórica:  
contextualizações dos resultados frente às 
variáveis econômicas. 
 
 
Introdução à economia:  
conceitos básicos  
 
 
Microeconomia:  
introdução à microeconomia;  
demanda de mercado;  
oferta de mercado;  
estrutura competitiva e não competitiva;  
concorrência perfeita:  
curva de possibilidades de produção  
monopólio e monopsônio;  
oligopólio e oligopsônio;  
concorrência monopolística;  
falhas de mercado:  
cartel;  
dump  
 
Macroeconomia:  
introdução à macroeconomia;  
principais variáveis agregadas:  
PIB;  
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empresarial.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PNB etc  
mercado de bens monetários;  
inflação e índice de preços;  
política fiscal, monetária e cambial;  
crescimento econômico   
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular:                Economia e Mercado Financeiro                                                                                     Módulo: I 
 

Habilidades Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Preparar planilhas e gráficos 
que representem o momento 
econômico.  

 

Evolução histórica:  
contextualizações dos resultados 
frente às variáveis econômicas. 

 

 
Aula expositiva; debates a partir de diferentes 
experiências e estudo de caso. 

 

09/02 a 16/02 

Aplicar nas atividades 
empresariais, os 
conhecimentos da ciência 
econômica para contextualizar 
o desempenho da empresa.  

 

Introdução à economia:  
conceitos básicos  

 

Aula expositiva; análise e discussão de leis e 
códigos de ética, estudos de caso. 

17/02 a 02/03 

Aplicar nas atividades 
empresariais, os 
conhecimentos da ciência 
econômica para contextualizar 
o desempenho da empresa.  

 

Introdução à economia:  
conceitos básicos  

 

Aula expositiva; análise e discussão de leis e 
códigos de ética, estudos de caso. 

03/03 a 18/03 
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Pesquisar o cenário 
microeconômico, no qual a 
empresa se encontra inserida 
com intuito de alavancar o 
desenvolvimento da empresa.  

 

Microeconomia:  
introdução à microeconomia;  
demanda de mercado;  
oferta de mercado;  
estrutura competitiva e não 
competitiva;  
concorrência perfeita:  
curva de possibilidades de 
produção  
monopólio e monopsônio;  
oligopólio e oligopsônio;  
concorrência monopolística;  
falhas de mercado:  
cartel;  
dump  

 

Aula expositiva; pesquisas; atividades em 
grupo; exposição de idéias com debates; 
leitura de artigos atuais. 

19/03 a 31/03 

Pesquisar o cenário 
microeconômico, no qual a 
empresa se encontra inserida 
com intuito de alavancar o 
desenvolvimento da empresa.  

 

Microeconomia:  
introdução à microeconomia;  
demanda de mercado;  
oferta de mercado;  
estrutura competitiva e não 
competitiva;  
concorrência perfeita:  
curva de possibilidades de 
produção  
monopólio e monopsônio;  
oligopólio e oligopsônio;  
concorrência monopolística;  
falhas de mercado:  
cartel;  
dump  

 

Aula expositiva; pesquisas; atividades em 
grupo; exposição de idéias com debates; 
leitura de artigos atuais. 

01/04 a 14/04 
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Pesquisar o cenário 
microeconômico, no qual a 
empresa se encontra inserida 
com intuito de alavancar o 
desenvolvimento da empresa.  

 

Microeconomia:  
introdução à microeconomia;  
demanda de mercado;  
oferta de mercado;  
estrutura competitiva e não 
competitiva;  
concorrência perfeita:  
curva de possibilidades de 
produção  
monopólio e monopsônio;  
oligopólio e oligopsônio;  
concorrência monopolística;  
falhas de mercado:  
cartel;  
dump  

 

Aula expositiva; pesquisas; atividades em 
grupo; exposição de idéias com debates; 
leitura de artigos atuais. 

15/04 a 30/04 

Pesquisar o cenário 
microeconômico, no qual a 
empresa se encontra inserida 
com intuito de alavancar o 
desenvolvimento da empresa.  

 

Microeconomia:  
introdução à microeconomia;  
demanda de mercado;  
oferta de mercado;  
estrutura competitiva e não 
competitiva;  
concorrência perfeita:  
curva de possibilidades de 
produção  
monopólio e monopsônio;  
oligopólio e oligopsônio;  
concorrência monopolística;  
falhas de mercado:  
cartel;  
dump  

 

Aula expositiva; pesquisas; atividades em 
grupo; exposição de idéias com debates; 
leitura de artigos atuais. 

01/05 a 19/05 
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Transformar os dados 
econômicos em dados 
estatísticos na organização.  

 

Macroeconomia:  
introdução à macroeconomia;  
principais variáveis agregadas:  
PIB;  
PNB etc  
mercado de bens monetários;  
inflação e índice de preços;  
política fiscal, monetária e 
cambial;  
crescimento econômico  

 

Aula expositiva; Discussão, análise de casos 
e atividades em grupo. 

20/05 a 02/06 

Transformar os dados 
econômicos em dados 
estatísticos na organização.  

 

Macroeconomia:  
introdução à macroeconomia;  
principais variáveis agregadas:  
PIB;  
PNB etc  
mercado de bens monetários;  
inflação e índice de preços;  
política fiscal, monetária e 
cambial;  
crescimento econômico  

 

Aula expositiva; Discussão, análise de casos 
e atividades em grupo. 

03/06 a 23/06 

Transformar os dados 
econômicos em dados 
estatísticos na organização.  

 

Macroeconomia:  
introdução à macroeconomia;  
principais variáveis agregadas:  
PIB;  
PNB etc  
mercado de bens monetários;  
inflação e índice de preços;  
política fiscal, monetária e 
cambial;  
crescimento econômico  

 

Aula expositiva; Discussão, análise de casos 
e atividades em grupo. 

24/06 a 07/07 



 

________________________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

Componente Curricular: Economia e Mercado Financeiro                                                                                                      Módulo: I 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1 - Interpretar com criticidade 
o desempenho da empresa 
mediante análise das 
variáveis econômicas.  
 
2 - Aplicar os conceitos 
básicos da economia para 
alavancar o desenvolvimento 
da empresa.  
 
 
3 - Contextualizar a empresa 
frente ao comportamento do 
mercado, criando estratégias, 
para atenuar os efeitos de 
um mercado fortemente 
competitivo.  
 
4 - Identificar, aplicar e 
analisar os diversos índices 
do mercado econômico-
financeiro como fator de 
mensuração do resultado 
empresarial. 

1 - Preparar planilhas e gráficos 
que representem o momento 
econômico. 

 

2 - Aplicar nas atividades 
empresariais, os 
conhecimentos da ciência 
econômica para contextualizar 
o desempenho da empresa. 

 

3 - Pesquisar o cenário 
microeconômico, no qual a 
empresa se encontra inserida 
com o intuito de alavancar o 
desenvolvimento da empresa. 

 

4 - Transformar os dados 
econômicos em dados 
estatísticos na organização. 
 

1 - Atividades em grupos; 
Estudos de casos; 
 
 
 
2 - Avaliação individual e 
escrita; 
Exercícios. 
 
 
 
 
3 - Atividades em grupos; 
estudos de casos. 
 
 
 
 
 
4 - Análise de um problema 
proposto; Trabalho em grupo. 

1 - Senso crítico. 
Fidelidade às fontes 
consultadas 
Coesão e coerência. 
 
2 – Clareza, precisão e coesão. 
Senso crítico. 
Organização de idéias. 
 
 
 
 
3 - Criticidade 
Coleta e classificação de 
dados. 
 
 
 
4 - Coerência. 
Organização de idéias. 
Pesquisa e apresentação 

1 - Viabilidade do plano de 
ação. Habilidade em aplicar as 
informações na produção de 
gráficos e planilhas. 
 
2 - Desempenho em 
transformar os dados em 
recursos utilizáveis. 
 
 
 
3 - Expor opiniões coerentes e 
propor soluções para os 
problemas apresentados. 
 
 
 
 
4 - Coerência e coesão. 
Organização de idéias. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas e Recursos Audiovisuais. 
Publicações especializadas. 
Jornais e Revistas 
 
BIBLIOGRAFIA 
FROYEN, Richard T. Macroeconomia. São Paulo: Saraiva, 1999.  
MENDES, Judas Tadeu Grassi. Economia Empresarial. Curitiba: Fae Business School, 2002. 
PINDYCK, Robert S. Microeconomia. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 
ROSSETTI, Jose Paschoal, Introdução à Economia. 19. ed. São Paulo, Atlas, 2002.   
 

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

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciadas, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 

Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão sínteses de aproveitamento do período 
letivo.  

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: LUCIANA ANGELITA BERNARDES 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

          Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://busca.livrariasaraiva.com.br/search?p=R&srid=S11-USCDR01&lbc=saraiva&w=introdu%c3%a7%c3%a3o%20a%20economia%20rossetti&url=http%3a%2f%2fwww.livrariasaraiva.com.br%2fproduto%2f155110&rk=2&uid=540811792&sid=2&ts=custom&rsc=HUewgIkCmlKOe8zV&method=and&isort=score&view=list
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 ETEC Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca - SP 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade 

Qualificação:  Módulo: I 

Componente Curricular: Gestão de Documentos Contábeis 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Abelardo de Paula Oliveira 

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

 

 Definir as empresas de acordo com o setor econômico, a atividade econômica, porte 
econômico, tipos de capital e responsabilidade sobre o capital e formas de constituição; 

 Atuar junto aos órgãos competentes para efetuar os processos de legalização das 
empresas (abertura, alterações e encerramentos); 

 Identificar e organizar o registro e guarda de documentos; 

 Operacionalizar as informações por meio de sistemas informatizados. 
. 

 

              Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

                                1º semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Gestão de Documentos Contábeis                     Módulo: I 
 

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

Pesquisar as várias naturezas, tipos e 
formas de empresas e suas peculiaridades 
 
 
 
 
 
 
Identificar os vários órgãos que a empresa 
estará submetida de acordo com a sua 
atividade bem como, a mesma deverá 
proceder para a sua regularização 
 
 
 
Identificar e aplicar normas disciplinadoras 
sobre o sistema de arquivos 
particularizando acesso, transferência 
guarda e distribuição 
 
 
 
 
Selecionar os recursos eletrônicos para 
gerenciar os documentos 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

Diferenciar os vários tipos de empresas e suas 
relações com os órgãos governamentais e com a 
sociedade 
 
 
 
 
 
Promover registro e a regularização da empresa, 
frente aos órgãos públicos. 
 
 
 
 
 
Aplicar sistemas e métodos de arquivos 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicar técnicas de gerenciamento eletrônico de 
arquivos 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

Tipo e formas de empresas: Comercial; 
Industrial; Prestação de serviços, empresa 
individual, sociedade Ltda, Sociedade 
Simples, Sociedade em conta de 
participação, Sociedade anonima, Capital 
Social, Capital Nominal 
 
 
Abertura de empresa: ME, MEI, LTDA; 
Normas e técnicas Legais; Contrato Social, 
JUCESP; Prefeitura; CETESB; Vigilância 
Sanitária; Bombeiros; Posto Fiscal, Receita 
Federal do Brasil, Estatuto Social, Ata de 
constituição 
 
Arquivos contábeis / Administrativos 
Sistemas de arquivos, normas 
disciplinadoras para acesso, transferências, 
guarda e distribuição de documentos; 
Regulamentação da guarda permanente de 
documentos administrativos e contábeis 
 
 
Gerenciamento eletrônico 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Gestão de Documentos Contábeis                     Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Diferenciar os vários tipos de 
empresas e suas relações com 
os órgãos governamentais e 
com a sociedade 

Tipo e formas de empresas 

 Comercial 

 Industrial 

 Prestação de serviços, 
etc. 

 Aulas expositivas com recursos 
tecnológicos 

 Início do projeto interdisciplinar 

 
09/02 à 16/02 

Diferenciar os vários tipos de 
empresas e suas relações com 
os órgãos governamentais e 
com a sociedade 

Tipo e formas de empresas 

 empresa individual 

 sociedade Ltda 

 Sociedade Simples 

 Sociedade em conta de 
participação  

 Sociedade anonima 

 Capital Social 

 Capital Nominal 
 

 Aulas expositivas com recursos 
tecnológicos, exemplos práticos 
vivenciados no dia a dia das empresas. 

 Desenvolvimento do projeto interdisciplinar 

17/02 à 02/03 

Diferenciar os vários tipos de 
empresas e suas relações com 
os órgãos governamentais e 
com a sociedade 

Tipo e formas de empresas 

 empresa individual 

 sociedade Ltda 

 Sociedade Simples 

 Sociedade em conta de 
participação  

 Sociedade anonima 

 Capital Social 

 Capital Nominal 
 

 Aulas expositivas com recursos 
tecnológicos, exemplos práticos 
vivenciados no dia a dia das empresas. 

 Desenvolvimento do projeto interdisciplinar 

03/03 à 16/03 
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Promover registro e a 
regularização da empresa, 
frente aos órgãos públicos 

Abertura de empresa: 

 Planejamento empresarial 
estratégico e tributário 

 MEI, ME, EPP 

 Normas e técnicas Legais 

 Contrato Social 

 JUCESP 

 CETESB 

 Vigilância Sanitária 

 Bombeiros 

 Posto Fiscal 

 RFB 

 Prefeitura 

 Estatuto Social 

 Ata de constituição 

 Aulas práticas, com recursos tecnológicos 
e apresentação de modelo e com 
exercícios. 

 Desenvolvimento do projeto interdisciplinar 
(Documentos do futuro profissional 
contábil) 

17/03 a 30/03 
 

Promover registro e a 
regularização da empresa, 
frente aos órgãos públicos 

Abertura de empresa: 

 Planejamento empresarial 
estratégico e tributário 

 MEI, ME, EPP 

 Normas e técnicas Legais 

 Contrato Social 

 JUCESP 

 CETESB 

 Vigilância Sanitária 

 Bombeiros 

 Posto Fiscal 

 RFB 

 Prefeitura 

 Estatuto Social 

 Ata de constituição 

 Aulas práticas, com recursos tecnológicos 
e apresentação de modelo e com 
exercícios. 

 Desenvolvimento do projeto interdisciplinar 
(Documentos do futuro profissional 
contábil) 

31/03 a 06/04 
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Promover registro e a 
regularização da empresa, 
frente aos órgãos públicos 

Abertura de empresa: 

 Planejamento empresarial 
estratégico e tributário 

 MEI, ME, EPP 

 Normas e técnicas Legais 

 Contrato Social 

 JUCESP 

 CETESB 

 Vigilância Sanitária 

 Bombeiros 

 Posto Fiscal 

 RFB 

 Prefeitura 

 Estatuto Social 

 Ata de constituição 

 Aulas práticas, com recursos tecnológicos 
e apresentação de modelo e com 
exercícios. 

 Desenvolvimento do projeto interdisciplinar 
(Documentos do futuro profissional 
contábil) 

07/04 a 20/04 
 

Promover registro e a 
regularização da empresa, 
frente aos órgãos públicos 

Abertura de empresa: 

 Planejamento empresarial 
estratégico e tributário 

 MEI, ME, EPP 

 Normas e técnicas Legais 

 Contrato Social 

 JUCESP 

 CETESB 

 Vigilância Sanitária 

 Bombeiros 

 Posto Fiscal 

 RFB 

 Prefeitura 

 Estatuto Social 

 Ata de constituição 

 Aulas práticas, com recursos tecnológicos 
e apresentação de modelo e com 
exercícios. 

 Desenvolvimento do projeto interdisciplinar 
(Documentos do futuro profissional 
contábil) 

21/04 a 04/05 
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Promover registro e a 
regularização da empresa, 
frente aos órgãos públicos 

Abertura de empresa: 

 Planejamento empresarial 
estratégico e tributário 

 MEI, ME, EPP 

 Normas e técnicas Legais 

 Contrato Social 

 JUCESP 

 CETESB 

 Vigilância Sanitária 

 Bombeiros 

 Posto Fiscal 

 RFB 

 Prefeitura 

 Estatuto Social 

 Ata de constituição 

 Aulas práticas, com recursos tecnológicos 
e apresentação de modelo e com 
exercícios. 

 Desenvolvimento do projeto interdisciplinar 
(Documentos do futuro profissional 
contábil) 

05/05 a 18/05 
 

Promover registro e a 
regularização da empresa, 
frente aos órgãos públicos 

Abertura de empresa: 

 Planejamento empresarial 
estratégico e tributário 

 MEI, ME, EPP 

 Normas e técnicas Legais 

 Contrato Social 

 JUCESP 

 CETESB 

 Vigilância Sanitária 

 Bombeiros 

 Posto Fiscal 

 RFB 

 Prefeitura 

 Estatuto Social 

 Ata de constituição 

 Aulas práticas, com recursos tecnológicos 
e apresentação de modelo e com 
exercícios. 

 Desenvolvimento do projeto interdisciplinar 
(Documentos do futuro profissional 
contábil) 

19/05 a 01/06 
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Promover registro e a 
regularização da empresa, 
frente aos órgãos públicos 

Abertura de empresa: 

 Planejamento empresarial 
estratégico e tributário 

 MEI, ME, EPP 

 Normas e técnicas Legais 

 Contrato Social 

 JUCESP 

 CETESB 

 Vigilância Sanitária 

 Bombeiros 

 Posto Fiscal 

 RFB 

 Prefeitura 

 Estatuto Social 

 Ata de constituição 

 Aulas práticas, com recursos tecnológicos 
e apresentação de modelo e com 
exercícios. 

 Desenvolvimento do projeto interdisciplinar 
(Documentos do futuro profissional 
contábil) 

02/06 a 15/06 
 

Aplicar sistemas e métodos de 
arquivos 

Arquivos contábeis / 
Administrativos 

 Sistemas de arquivos, 
normas disciplinadoras 
para acesso, 
transferências, guarda e 
distribuição de 
documentos; 

Regulamentação da guarda 
permanente de documentos 
administrativos e contábeis 

 Aulas práticas e exercícios de fixação 
 

16/06 à 29/06 

Aplicar técnicas de 
gerenciamento eletrônico de 
arquivos 

Gerenciamento eletrônico 
 Aulas praticas e com recursos 

tecnológicos 
 

30/06 a 07/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Gestão de Documentos Contábeis                     Módulo: I 
 

 
Competência 

 
Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Pesquisar as várias 
naturezas, tipos e formas de 
empresas e suas 
peculiaridades. 
 
Identificar os vários órgãos 
que a empresa estará 
submetida de acordo com a 
sua atividade bem como, a 
mesma deverá proceder para 
a sua regularização 
 
 
Identificar e aplicar normas 
disciplinadoras sobre o 
sistema de arquivos 
particularizando acesso, 
transferência guarda e 
distribuição 
 
Selecionar os recursos 
eletrônicos para gerenciar os 
documentos 
 

Identificar os tipos de naturezas 
jurídicas existentes perante a 
legislação brasileira 
 
 
Identificar os mecanismos 
legais para abertura de uma 
empresa 
 
 
 
 
 
Aplicar normas pertinentes aos 
processos, aplicar normas para 
o acesso, transferência, guarda 
e destruição de documentos, 
receber, classificar, registrar, 
distribuir, documentos 
 
  Aplicar técnicas de 
gerenciamento eletrônicos de 
documentos. 

Pesquisas e trabalhos 
práticos 

 
 
 

Pesquisas e elaboração de 
documentos, trabalhos 
práticos; elaboração de 
relatórios, Avaliações 
Práticas   
 
 
 
Pesquisas e  Apresentações 
 
 
 
 
 
 
Pesquisas e trabalhos 
aplicados 

Clareza, coerência e 
criatividade 
 
 
 
Clareza de idéias escrita, 
coerências e  precisão 
   
 
 
 
 
 
Clareza de idéias - escrita e   
Oral 
 
 
 
 
 
Clareza Coerência Precisão 
 

  Organizar informações e 
técnicas que possam ser 
utilizadas na elaboração da 
constituição de uma empresa 
 
Competência desenvolvida 
para saber elaborar um 
contrato social, ata de 
abertura, estatuto social, 
registrar a empresa em todos 
os orgão públicos, preencher 
formularios governamentais 
 
Organização dos arquivos 
físicos 
 
 
 
 
 
Organização dos arquivos 
eletronicos 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Sites Governamentais 
Publicações especializadas 
 

 

 

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

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 
 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Abelardo de Paula Oliveira 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

          Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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ETEC Dr. Júlio Cardoso  

Código 078:  Município: Franca – SP 

Eixo tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade 

Qualificação:  Módulo: I 

Componente Curricular: Legislação Social e Trabalhista 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Luciana Angelita Bernardes 

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

 

Identificar e organizar informações pertinentes ao Departamento Pessoal; 
 
Elaboração de folha de pagamento e Rescisões de contrato de trabalho, de acordo com 
legislação trabalhista. 
 
Elaborar relatórios e informes para subsidiar, em instâncias superiores, alterações no 
planejamento da previsão das necessidades de materiais e serviços. 
 

              Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

                                1º semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular     
   
Componente Curricular: Legislação Social e Trabalhista          Módulo: I                                                                                                  

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
 

1. 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

3. 

 

Organizar programas de admissão e 
desligamento de pessoal (por 
demissão, aposentadoria, falecimento). 

Interpretar a legislação previdenciária, 
trabalhista e tributária aplicável ao ciclo 
de pessoal, particularmente no que se 
refere aos movimentos de entradas e 
saídas diárias, para elaboração na 
folha de pagamento. 

Interpretar a legislação e as normas 
internas e externas sobre saúde e 
segurança do trabalho. 

 

 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 

 

Coletar dados para a elaboração da folha de 
pagamento, utilizando inclusive os 
formulários legais (trabalhistas, 
previdenciários e tributários). 

Elaborar relatórios contendo informações 
gerenciais e legais sobre pessoal e folha de 
pagamento. 

Utilizar aplicativos de informática em todas as 
fases do processo de administração de 
pessoal de conformidade com a legislação 
vigente.  

 
 
 
 
 
 

 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
6. 
7. 

 
Admissão de empregados - CLT 
Contrato de trabalho – tipos e 
características 
Folha de pagamento – cálculo de: 
- Horas extras, adicional noturno e 

repouso semanal remunerado, 
insalubridade, periculosidade, 
gratificações diversas e adicionais de 
funções; 

- INSS e IRRF 
- Descontos: 
Atrasos, faltas, contribuições, vale 
transporte, pensão alimentícia  
- Licenças; 
- Abonos; 
- Adiantamentos e férias 
FGTS: 
 Cálculo e  
Conectividade social; 
Planos de benefícios complementares; 
Rescisão do contrato de trabalho – 
cálculo 
Legislação e normas de saúde e 
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segurança do trabalho. 

 
 

 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Legislação Social e Trabalhista        Módulo: I                                                                                                        

Habilidade 
Bases Tecnológicas e 

Competências* 
Procedimento Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1 Coletar dados para a 
elaboração da folha de 
pagamento. 

1. Admissão de empregados 
– CLT 

Aula expositiva, estudo de caso, 
atividade prática individual. 

09/02 a 23/02 

1.2 Utilizar os formulários 
legais (trabalhistas, 
previdenciários e 
tributários). 

1. Admissão de empregados – 
CLT  

Aula expositiva, estudo de caso, 
atividade prática individual. 

 
24/02 a 09/03 

1.2 Utilizar os formulários 
legais (trabalhistas, 
previdenciários e 
tributários). 

2. Contrato de trabalho – tipos 
e características  
 

Aula expositiva, leitura dirigida, 
produção de contratos de trabalho, 
resolução de atividades 
individualmente. 

10/03 a 23/03 

1.2 Utilizar os formulários 
legais (trabalhistas, 
previdenciários e 
tributários). 

2. Contrato de trabalho – tipos 
e características  
 

Aula expositiva, leitura dirigida, 
produção de contratos de trabalho, 
resolução de atividades 
individualmente. 

 

 
24/03 a 30/03 
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2. Elaborar relatórios 
contendo informações 
gerenciais e legais sobre 
pessoal e folha de 
pagamento. 

3. Folha de pagamento – 
cálculo e contabilização de: 
- Horas extras, adicional 

noturno e repouso semanal 
remunerado, insalubridade, 
periculosidade, 
gratificações diversas e 
adicionais de funções; 

- INSS e IRRF 

Aula expositiva, resolução de 
problemas práticos, leitura de debates 
de artigos sobre o conteúdo 
aprendido. 

 
31/03 a 13/04 

2. Elaborar relatórios 
contendo informações 
gerenciais e legais sobre 
pessoal e folha de 
pagamento. 

3. Folha de pagamento – 
cálculo e contabilização de: 
- Descontos: 
Atrasos, faltas, contribuições, 
vale transporte, pensão 
alimentícia  
- Licenças; 
- Abonos; 
Adiantamentos e férias 

Aula expositiva, resolução de 
problemas práticos, leitura de debates 
de artigos sobre o conteúdo 
aprendido. 

14/04 a 27/04 

2. Elaborar relatórios 
contendo informações 
gerenciais e legais sobre 
pessoal e folha de 
pagamento. 

 

4. FGTS – cálculo, 
conectividade social  
 

Aula expositiva, atividades práticas 
para fixação do conteúdo.  

 
28/04 a 04/05 

2. Elaborar relatórios 
contendo informações 
gerenciais e legais sobre 
pessoal e folha de 
pagamento. 

5. Plano de benefícios 
complementares 
 

Aula expositiva, estudo de caso, 
atividade prática individual. 

 
05/05 a 25/05 
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2. Elaborar relatórios 
contendo informações 
gerenciais e legais sobre 
pessoal e folha de 
pagamento. 

6. Rescisão do contrato de 
trabalho – cálculo e 
contabilização 

Aula expositiva, resolução de 
problemas práticos, leitura de debates 
de artigos sobre o conteúdo 
aprendido. 

 
26/05 a 15/06 

3. Interpretar a legislação e 
as normas internas e 
externas sobre saúde e 
segurança do trabalho. 

7. Legislação e normas de 
saúde e segurança do trabalho 
 

Aula expositiva, resolução de 
problemas práticos, leitura de debates 
de artigos sobre o conteúdo 
aprendido. 

 
16/06 a 07/07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Procedimentos de Avaliação 
 

Componente Curricular: Legislação Social e Trabalhista          Módulo: I                                                                                                          
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Organizar programas de 
    



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 
 

 

Centro Paula Souza – 2015 

 

 

admissão e desligamento 
de pessoal (por demissão, 
aposentadoria, 
falecimento). 

 

Preenchimento dos 
formulários legais: 
trabalhistas, previdenciários 
e tributários. 

Observação direta. 
Estudos de caso, 
exercícios propostos e 
avaliação escrita 
 
 

 Clareza e organização 
de idéias. 

 Participação e interesse 
 
 
 

Registro dos dados de 
acordo com a legislação 
pertinente. 
Definição clara, coerente e 
adequada aos temas 
desenvolvidos 

Interpretar a legislação 
previdenciária, trabalhista e 
tributária aplicável ao ciclo 
de pessoal, particularmente 
no que se refere aos 
movimentos de entradas e 
saídas diárias, para 
elaboração na folha de 
pagamento. 

 

 
 
Registro em material próprio 
da rotina administrativa do 
departamento pessoal. 

 
 
Trabalhos individuais e 
em duplas. 
Avaliação prática. 
 
 
 

 

 Clareza, coerência e 
precisão. 

 Cumprimento de 
prazos. 

 Seqüência Lógica. 
 

 
 
Escrituração em 
conformidade com a  
legislação trabalhista. 

Interpretar a legislação e as 
normas internas e externas 
sobre saúde e segurança 
do trabalho. 

 

Elaborar normas de 
segurança do trabalho. 

Trabalhos individuais e 
em duplas. 
Avaliação prática. 
 
 
 

 Participação e interesse 

 Cumprimento de 
prazos. 

 Clareza, precisão e 
coerência. 

. 

Critérios claros de redação 
para a elaboração das 
normas de proteção 
individual e coletiva de 
segurança no trabalho. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Apostilas elaboradas pelo docente 

 Recursos Audiovisuais 

 Jornais, Revistas  e Vídeos 

 Publicações Especializadas 

 Páginas da WEB 

BIBLIOGRAFIA 

MARION, José Carlos – Contabilidade Empresarial, Editora Atlas  
CHIAVENATO, Idalberto. Remuneração, Benefícios e Relações de Trabalho e Desempenho 
Humano nas Empresas. 
 
 

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

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 
 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Luciana Angelita Bernardes 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 
 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

          Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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Etec  

Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão 

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade 

Qualificação: 

Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 aulas 

Professor: Pedro Donizeti Borges 

 

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

 
Elaborar relatórios, informes e documentos para subsidiar, em instâncias superiores, elaborações 
e alterações das diversas formas de planejamento.    
Definir a forma textual ou gráfica de apresentação mais adequada aos objetivos do documento. 
Redigir documentos técnicos e realizar apresentações e pesquisas com recursos da língua 
escrita e falada e as tecnologias de apoio.   
Redigir documentos comerciais. 

Utilizar recursos tecnológicos para apresentações. 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia                                                                                                           Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 

 
Analisar textos técnicos/ comerciais da área 
da contabilidade, por meio de indicadores 
linguísticos e de indicadores 
extralinguísticos.  
 
 
 Desenvolver textos técnicos aplicados à 
área da contabilidade de acordo com 
normas e convenções específicas.  
 
Pesquisar e analisar informações da área e 
da contabilidade em diversas fontes 
convencionais e eletrônicas.  
 
 
Definir procedimentos linguísticos que 
levem à qualidade nas atividades 
relacionadas com o público consumidor 
 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar recursos linguísticos de coerência e de 
coesão, visando atingir objetivos da comunicação 
comercial relativos à área da contabilidade.  
2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação 
técnica, direcionadas à área da contabilidade.  
2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e 
de coesão em artigos e em documentação 
técnico-administrativa relacionados à área da 
contabilidade.  
2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial 
aplicado à área da contabilidade.  
3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa 
convencionais e eletrônicas.  
3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na 
execução de pesquisas específicas da área da 
contabilidade.  
4.1 Comunicar-se com diferentes públicos.  
4.2 Utilizar critérios que possibilitem o exercício da 
criatividade e constante atualização da área.  
4.3 Utilizar a língua portuguesa como linguagem 
geradora de significações, que permita produzir 
textos a partir de diferentes ideias, relações e 
necessidades  
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudos de textos técnicos / comerciais 
aplicados à área da contabilidade, através 
de indicadores linguísticos: 

a) Vocabulário 
b) Morfologia 
c) Sintaxe 
d) Semântica 
e) Grafia 
f) Pontuação  
g) Acentuação, etc. 

 
Indicadores extralinguísticos: 
Efeito de sentido e contexto socioculturais, 
modelos preestabelecidos de produção de 
textos. 
 
Conceitos de coerência e de coesão 
aplicados à análise de textos técnicos 
específicos da área da contabilidade. 

a) Ofícios 
b) Memorandos 
c) Comunicados 
d) Cartas 
e) Avisos 
f) Declarações 
g) Recibos 
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4. 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) Carta-currículo 
i) Currículo  
j) Relatório Técnico 
k) Contrato 
l) Memorial descritivo 
m) Técnicas de redação 

 
Parâmetros de níveis de formalidades e 
adequação de textos a diversas 
circunstâncias de comunicação. 
 
Princípios de termologia aplicados à área 
da contabilidade. 
 
 Glossário com nomes e origens dos termos 
utilizados na área da contabilidade. 
 
Apresentação de trabalhos de pesquisa. 
 

Orientações e normas linguísticas para a 
elaboração do trabalho para conclusão de 
curso. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia                                                                                                           Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.Utilizar a língua portuguesa 
como linguagem geradora de 
significações, que permita 
produzir textos a partir de 
diferentes ideias, relações e 
necessidades profissionais. 

1.Indicadores linguísticos e 
extralinguísticos. 

Aula dialogada com a participação dos alunos, 
visando ao acolhimento e, também com caráter 
diagnóstico. 

11/2 a 25/2 

2. Utilizar recursos linguísticos 
de coerência e de coesão, 
visando atingir objetivos da 
comunicação comercial 
relativos à gestão. 

2.Estudos de textos técnicos / 
comerciais aplicados à área de 
administração, através de 
indicadores linguísticos: 
Vocabulário, Morfologia, Sintaxe, 
Semântica, Grafia, Pontuação, 
Acentuação etc. 

Aula expositiva, apresentação de modelo, 
produção textual. Execução de exercícios 
progressivos e sequenciados, reflexão e criação. 

4/3 a 11/3 

3. Utilizar instrumentos da 
leitura e da redação técnica, 
direcionada a área de gestão. 
Identificar e aplicar elementos 
de coerência de  coesão em 
artigos e em documentação 
técnica administrativa 
relacionada à área de gestão 

3. Indicadores extralinguísticos: 
Contextos socioculturais, 
Situações profissionais de 
comunicação. 

 
 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou 
individuais, leitura e interpretação de textos 
variados, atividades que favoreçam o uso das 
funções comunicativas da linguagem, orais ou 
escritos.  

18/3 a 25/3 

4. Aplicar modelos de 
correspondência comercial 
aplicado à área de gestão. 

4. Efeito de sentido e contexto 
socioculturais, modelos 
preestabelecidos de produção de 
textos. 

Aula com recurso e apresentação de modelo, 
exercícios. 

01/4 a 8/4 
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5. Selecionar e utilizar fontes 
de pesquisa convencionais e 
eletrônicas. 

5. Conceitos de coerência e de 
coesão aplicados à analise de 
textos técnicos específicos da 
área de administração. 
Ofícios, Memorandos, 
Comunicados, Cartas, Avisos, 
Declarações, Recibos, Carta-
currículo, Currículo, Relatório 
Técnico, Contrato, Memorial 
descritivo. 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou 
individuais, leitura e interpretação de textos 
variados, atividades que favoreçam o uso das 
funções comunicativas da linguagem, orais ou 
escritos.  

15/4 a 29/4 

6. Aplicar conhecimentos e 
regras linguísticas na execução 
de pesquisa específicas da 
área de gestão. 

6. Parâmetros de níveis de 
formalidades e adequação de 
textos a diversas circunstâncias 
de comunicação. 

Aula pratica e com recurso tecnológico 6/5 a 13/5 

7. Comunicar-se com 
diferentes públicos. 

7. Princípios de termologia 
aplicados à área da 
administração. 

Aula expositiva, uso de tecnologia e utilização de 
exercícios. 

20/5 a 27/5 

8. Utilizar diferentes 
linguagens: verbal, não verbal; 
formal e informal. 
 

8. Glossário com nomes e origens 
dos termos utilizados na área de 
gestão. 
Apresentação de trabalhos de 
pesquisa. 

Aula expositiva, demonstração de teorias, 
pesquisas e produções textuais. 

3/6 10/6 

9. Utilizar critérios que 
possibilitem o exercício da 
criatividade e constante 
atualização da área de gestão. 

9. Orientações e normas 
linguísticas para a elaboração do 
trabalho para conclusão de curso. 

Aula expositiva, apresentação de modelo, 
produção textual. Execução de exercícios 
progressivos e sequenciados, reflexão e criação. 

17/6 a 24/6 

10. Utilizar a língua portuguesa 
como linguagem geradora de 
significações, que permita 
produzir textos a partir de 
diferentes ideias, relações e 
necessidades profissionais. 

10. Técnicas de redação 
Aula prática com recurso tecnológico e técnicas 
diversificadas de produção textual. 

1/7 7/7 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia                                                                                                           Módulo: I 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Discernir elementos 
descritivos, narrativos e 
argumentativos. 

Bases Tecnológicas: 
Noções sobre teorias e de 
tipologia textual. 
Habilidades: 
Utilizar recursos coesivos e 
coerentes na leitura e 
interpretação de textos. 
 

Avaliação escrita e individual; 
Avaliação em grupo; 
Observação direta; 
Relatórios de discussão; 

Organizar informações de 
forma clara; 
Sequencia lógica; 
Participação; 
Clareza de idéias (oral e 
escrita); 
 

Desempenho que evidencie a 
aplicação das normas técnicas 
na oralidade e escrita; 

 
Distinguir e elaborar 
diferentes tipos de textos 
(dissertativo, de 
posicionamento, relatorial 
narrativo, descritivo de 
normalização). 

Bases Tecnológicas: 
Tipologia textual (cartas 
comerciais, laudo, currículo) 
etc. 
Habilidades: 
Aplicar dispositivos da língua, 
especialmente sinalização do 
discurso citado e os recursos 
da pontuação.   

Pesquisa e apresentação; 
Observação direta; 
Avaliação individual e escrita; 
Atividade em grupo; 

Organização do grupo, 
distribuição das tarefas, 
produção de textos com 
coerência e coesão.  

Familiarização com os 
diferentes tipos de textos; 

 
 
Recorrer a dispositivos 
coesivos, argumentativos e 
roteiros. 
 

Base Tecnológica: 
Gênero de discurso: 
Habilidades: Aplicar dispositivos 
da língua, especialmente às 
sinalizações do discurso citado 
e os recursos da pontuação. 

Avaliação escrita e individual; 
Relatórios de discussão;  
Observação direta; 
Estudo de caso;  

Verificar capacidade de analisar 
o problema central, abstrair 
fatos, formular idéias e redigi-
las.  
Coerência lógica e organização 
nos trabalhos; 

Desempenho que evidencie o 
conhecimento e ampliação das 
normas técnicas na oralidade e 
escrita. 

 
Construir um roteiro de 

Bases tecnológicas: Editores de 
texto e de apresentação.  

Pesquisa e apresentação: 
 Relatórios de discussão; 

Clareza de ideias “oral e 
escrita”: 

Familiarização com diferentes 
tipos de textos;  
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apresentação a partir de um 
tema, de leitura, de 
pesquisas, entrevistas. 

Habilidade: Recorrer às 
tecnologias de apoio como, por 

exemplo, o dicionário e a 
gramática e programas de 

edição de texto e de apoio e de 
auto-resumo e auto-correção.    

Avaliação individual; 
Observação direta; 
 

Coerência com a realidade; 
Participação; 
Interesse; 
Iniciativa; 
Organização; 
Cumprimento de prazos; 

Desenvolver espírito 
colaborativo e a socialização. 
Verifica a capacidade de 
analisar o problema central; 
Abstrair fatos, formular ideias e 
redigi-las.  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Recursos áudio visuais/ Vídeos.  

Apostilas elaboradas pelo professor.. 

Publicações especializadas de revistas, jornais e gramáticas. 

Correspondência e redação Técnica / Normelino Zanoto - Caxias do Sul: EDUCS, 2002.  

 

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

       
      Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades 
diárias, com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação 
da aprendizagem individualizada. 

      Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do 
período letivo. 

 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Pedro Donizeti Borges 

Assinatura:          
                                                                               Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

          Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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Etec  

Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Qualificação:  

Componente Curricular: OPERAÇÕES FINANCEIRAS  

Módulo: 1º Módulo C. H. Semanal: 2,5 

Professor: João Paulo Trovão de Paula 

 

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

 

 Identificar a organização e os processos de uma empresa comercial, industrial ou 
prestação de serviços, governamentais e do terceiro setor;  

 Aplicar princípios e conceitos, tais como patrimônio, faturamento, lucro bruto e lucro 
líquido, custos e despesas, margem de contribuição e outros índices relacionados à 
produtividade e lucratividade;  

 Identificar e interpretar a legislação que regula as atividades de comercialização, tais 
como as normas referentes aos direitos do consumidor, aos contratos comerciais, as 
normas de higiene e segurança, a legislação do comércio exterior e normas 
internacionais de contabilidade, às questões tributárias e fiscais;  

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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 Controlar estoques utilizando técnicas e modelos adequados;  

 Aplicar conceitos de matemática financeira (juros, descontos, prestações) e calcular 
valores, utilizando-se de calculadoras financeiras ou de planilhas de cálculo;  

 Aplicar normas e leis pertinentes ou que regulamentem atividades da área, como as 
referentes à conduta ética e a direitos autorais, patentes e saúde e segurança do 
trabalho;  

 

 Fiscal à produção na área;  

 Comunicar-se com os profissionais das equipes, utilizado vocabulário técnico e glossário 
de contabilidade específico;  

 Negociar e documentar, nos formatos legais, usuais, contratos típicos da produção, da 
distribuição, da comercialização e prestação de serviços terceirizados;  

 Identificar as estruturas orçamentárias e societárias das entidades e relacioná-las com os 
processos de gestão;  

 Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os 
procedimentos dos ciclos:  

o Tributário;  

o Financeiro;  

o Contábil;  

o Do patrimônio;  

o Da produção;  

 Dos sistemas de informações.  

 Identificar características, possibilidades e limites na área de atuação profissional;  

 Utilizar a tecnologia disponível na pesquisa de ferramentas e no desenvolvimento das 
atividades da área.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular. 

 
Componente Curricular:   OPERAÇÕES FINANCEIRAS                Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 

. Dominar o uso da calculadora financeira.  
 
. Interpretar cronogramas físicos 
financeiros.  
 
. Analisar condições técnicas e financeiras 
de mercado.  
 
. Calcular índices, taxas porcentagens, 
descontos, acréscimos e juros.  
 
. Identificar a relação entre as políticas 
financeiras e as execuções financeiras no 
processo de definição dos parâmetros da 
política de financiamento comercial, 
industrial e prestação de serviços.  

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

. Manusear calculadoras científicas e financeiras 
nos cálculos.  
 
. Elaborar cronogramas comerciais e financeiros.  
 
. Aplicar normas técnicas e efetuar cálculos.  
 
. Dimensionar e especificar os diferentes tipos de 
empréstimos existentes no mercado financeiro.  
 
. Realizar cálculos sobre porcentagens, taxas, 
impostos, operações com mercadorias, câmbio, 
juros e capitalização, descontos, amortização e 
empréstimos.  
 
. Aplicar conceitos sobre porcentagens, taxas, 
impostos, operações com mercadorias, câmbio, 
juros e capitalizações, descontos, amortizações e 
empréstimos.  
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
 
 
10. 

. Técnicas de uso e aplicativos da calculadora 
financeira  
 
. Razão e proporção  
 
. Grandezas proporcionais e regras de 
sociedade simples  
 
. Regras de três e porcentagem  
 
. Operações com mercadoria  
 
. Conversões cambiais  
 
. Juros simples e compostos  
 
. Descontos simples e compostos  
 
. Empréstimos:  

• leasing;  
• finame e outros  

 
. Regras de financiamentos  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:   OPERAÇÕES FINANCEIRAS                Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Realizar cálculos sobre 
porcentagens, taxas, impostos, 
operações com mercadorias, 
câmbio, juros e capitalização, 
descontos, amortização e 
empréstimos. 

Razão e proporção 
 

Grandezas proporcionais e regras 
de sociedade simples 

 

Introdução à matemática financeira; 
Razão e proporção entre valores; 
Proporcionalidade; 
Regra de sociedade. 

 
13/02 A 20/02 

Realizar cálculos sobre 
porcentagens, taxas, impostos, 
operações com mercadorias, 
câmbio, juros e capitalização, 
descontos, amortização e 
empréstimos. 

Regras de três e porcentagem 

Operações com números decimais; 
Operações com porcentagem; 
Regra de três simples; 
Regra de três composta. 

 
27/02 a 06/03 

Implementar sistemas de 
crédito e cobrança. 

Sistemas de crédito e cobrança: Operações com mercadorias (lucro e prejuízo) 
 

13/03 a 20/03 

Realizar cálculos sobre 
porcentagens, taxas, impostos, 
operações com mercadorias, 
câmbio, juros e capitalização, 
descontos, amortização e 
empréstimos; 
Implementar sistemas de 
crédito e cobrança. 

Razão e proporção; 
Grandezas proporcionais e regras 
de sociedade simples; 
Regras de três e porcentagem; 
Sistemas de crédito e cobrança. 

Trabalho individual  27/03 

Implementar sistemas de 
crédito e cobrança. 

Sistemas de crédito e cobrança. Abatimento e Aumento Sucessivo 
 

10/04 
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Calcular juros simples e juros 
compostos 

Juro Simples 

Taxa de juros; 
Diagrama de capital no tempo; 
Juro simples (comercial); 
Calculo de juro exato; 
Períodos não inteiros; 
Determinação de nº exato de dias entre duas 
datas. 

 
17/04 a 24/04 

Calcular juros simples e juros 
compostos 

Juro Simples 

Taxa de juros; 
Diagrama de capital no tempo; 
Juro simples (comercial); 
Calculo de juro exato; 
Períodos não inteiros; 
Determinação de nº exato de dias entre duas 
datas. 

08/05  

Calcular juros simples e juros 
compostos 

Juro Composto 

Calculo do valor futuro ou montante; 
Calculo do valor presente; 
Calculo do juro; 
Conversão linear e exponencial para períodos não 
inteiros. 

 
15/05 a 22/05 

Calcular juros simples e juros 
compostos 

Juro Composto 

Calculo do valor futuro ou montante; 
Calculo do valor presente; 
Calculo do juro; 
Conversão linear e exponencial para períodos não 
inteiros. 

29/05 a 05/06 

Calcular juros simples e juros 
compostos 

Juros simples e juros compostos Trabalho individual 12/06 

Aplicar cálculos em contratos 
referentes a descontos. 
 

Descontos 

Desconto simples; 
Desconto bancário; 
Relação entre os descontos: Racional e comercial; 
Desconto composto; 
Desconto composto racional. 

19/06 
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Calcular e aplicar sistemas 
financeiros de empréstimos e 
financiamentos. 

Sistemas de amortização de 
empréstimos e financiamentos 

Definições básicas; 
Sistema de amortizações constantes – SAC; 
Sistema de amortização francês – SAF - PRICE 

26/06 a 03/07 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Dominar o uso da 
calculadora financeira.  
 
 
 

Compreender o manuseio de 
calculadoras científicas e 
financeiras nos cálculos.  
 

Estudo de caso 
Exercícios para aplicações 
básicas. 

Embasamento conceitual 
Clareza 
Uso correto de termos técnicos 
 

Eficiência em resolução de 
situações problemas 
envolvendo calculadoras 
financeiras ou cientificas. 

Interpretar cronogramas 
físicos financeiros.  
 
 
 
 
 
 
 

Compreender, interpretar e 
Elaborar cronogramas 
comerciais e financeiros. 
 

Trabalho individual 
Estudo de caso 
Listas de exercícios 
 

Embasamento conceitual 
Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos técnicos 

Eficiência em resolução de 
situações problemas 
envolvendo cronogramas 
financeiros 
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Analisar condições técnicas e 
financeiras de mercado.  
.  
 

Identificar diferentes tipos de 
taxas, aplicar normas técnicas e 
efetuar cálculos. 

Trabalho individual 
Estudo de caso 
Listas de exercícios 
 

Embasamento conceitual 
Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos técnicos 

Eficiência em interpretar e 
identificar situações problemas 
envolvendo analises de taxas e 
condições técnicas e 
financeiras. 

Calcular índices, taxas 
porcentagens, descontos, 
acréscimos e juros.  
.  
 

Dimensionar e especificar os 
diferentes tipos de empréstimos 
existentes no mercado 
financeiro.  
Realizar cálculos sobre 
porcentagens, taxas, impostos, 
operações com mercadorias, 
câmbio, juros e capitalização, 
descontos, amortização e 
empréstimos 

Trabalho individual 
Estudo de caso 
Listas de exercícios 
 

Embasamento conceitual 
Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos técnicos 
 

Eficiência em identificar índices 
e taxas aplicáveis a situações 
cotidianas, calculando taxas e 
descontos, porcentagens e 
juros. 

Identificar aplicação de 
empréstimos e 
financiamentos. 

Identificar, compreender e 
interpretar aplicação de 
empréstimos e financiamentos, 
visando melhores taxas e 
investimentos. 

Trabalho individual 
Estudo de caso 
Listas de exercícios 
 

Embasamento conceitual 
Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos técnicos 
 

Eficiência em identificar 
aplicação de empréstimos e 
financiamentos, aplicados em 
situações do cotidiano. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

NETO, Alexandre Assif. Matemática Financeira e Suas Aplicações. Editora Atlas. 
 
PICCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira: Objetiva e Aplicada. Campus. 
 
CRESPO, Antônio Arnot. Matemática Comercial e Financeira. Saraiva.  
 
DANTE, L. R. Matemática. Volume I, II e III. São Paulo: Editora Ática, 2004.  
 
COSTA, P. L. O. Estatística. São Paulo: Edgard Blücher Ltda., 1999.  
 
FEDREIS, Paul M. C. Fórmulas e Funções com Microsoft Excel. Editora Ciência Moderna.  
 
MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. Atlas.  

TOSI, Armando José. Matemática Financeira com Utilização da HP-12C - Edição Compacta 
 

 

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

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo.  

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: João Paulo Trovão de Paula 

Assinatura:                                                                                        Data:  09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

          Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 

Coordenador de Curso Gestão e Negócios 

 
 
 
 
 
 
 

 


