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Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios. 

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade. 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Contabilidade. 

Componente Curricular: Contabilidade Comercial. 

Módulo: II C. H. Semanal: 2,5 h.a. 

Professor:  Antônio Henrique Vitolano 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Atribuições: 
Organizar as rotinas para levantamento de balancetes; 
Apurar, mediante encerramento das contas comerciais, os resultados de vendas e despesas de 
comercialização e imposto sobre vendas e resultado financeiro da organização; 
Preparar as demonstrações contábeis, gerando balanço patrimonial e demonstrações de 
resultado; 
Atividades: 
Efetuar lançamentos contábeis; 
Fazer balancetes de verificação; 
Emitir diário, razão e livros fiscais; 
Depreciar bens; 
Contabilizar valores referentes à folha de pagamento; 
Levantar estoque; 
Apurar valores referentes ao IPI, ICMS e ISS 
Calcular impostos de empresas classificadas no regime simples; 
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Calcular PIS-Pasep e COFINS; 
Calcular imposto de renda e contribuição social. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular. 

Componente Curricular:           Contabilidade Comercial                                                                                                        Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 
 
 
 
 
 
 

Identificar dentro dos vários fatos 
administrativos a observância dos 
princípios e convenções contábeis 
objetivando a transparência e objetividade 
dos resultados contábeis; 
 
Elaborar as partidas dobradas dos fatos 
que envolvem as compras e as vendas de 
mercadorias; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar as fichas de estoque, e o seu 
inventário de acordo com a metodologia de 
avaliação de estoque; 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classificar os lançamentos contábeis observando 
os princípios e convenções contábeis; 
 
 
 
 
Calcular e contabilizar operações de compra e 
venda de mercadorias e seus respectivos ajustes 
na apuração do resultado do exercício; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizar as fichas de controle de estoque 
permitindo a conferência entre os resultados 
apresentados na ficha de estoque e o resultado 
contábil; 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 
 
 

Princípios e convenções contábeis: 
• conceitos e aplicabilidade. 
 
 
 
 
Operações com mercadorias: 
• fatos que alteram o valor das compras: 
ο ICMS; 
ο frete; 
ο devolução de compras 
• fatos que alteram o valor das vendas: 
ο descontos incondicionais; 
ο ICMS sobre vendas; 
ο frete sobre vendas; 
ο devolução de vendas. 
 
Estoque: 
• critérios de avaliações de 
estoque: 
ο PEPS; 
ο UEPS; 
ο custo médio. 
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Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 

 
 
 
 
 
7 
 
 
 

 
8 

Constituir relatórios contábeis e gerenciais 
demonstrando o impacto dos juros, 
descontos e seguros no resultado do 
exercício; 
 
Promover registro de ativo imobilizado, 
calculando, registrando e contabilizando 
valores de depreciações e amortizações; 
 
 
 
Planejar, analisar e avaliar o processo de 
apuração do resultado do exercício; 
 
 
 
 
 
Elaborar as partidas contábeis gerada pelo 
departamento de pessoal da empresa, 
aplicando o princípio da competência dos 
exercícios; 
 
Estruturar o balanço patrimonial e a 
demonstração do resultado do exercício de 
acordo com a legislação vigente. 

4 
 

 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 

 
 
 
 
 
7 
 

 
 
 
8 
 

 
 
 
 
 
 

Classificar juros e descontos promovendo o seu 
registro na contabilidade; 
 
 
 
Aplicar e contabilizar cálculos de depreciação, 
amortização e exaustão; 
 
 
 
 
Desenvolver todo o processo de apuração do 
resultado do exercício, de modo a demonstrar o 
lucro líquido gerado pela empresa no período; 
 
 
 
 
Organizar a contabilização dos fatos contábeis 
gerados no setor de pessoal da empresa; 
 
 
 
Classificar e organizar as contas que integram as 
demonstrações contábeis e estruturando-as de 
acordo com a legislação vigente. 
 
 
 

 
 

4 
 
 
 
 
5 
 

 
 
 
 
6 
 
 
 

 
 
 
7 

 
 
 
 
 
8 
 
 
 
9 

Juros, descontos, seguro: 
• conceitos, aplicabilidade, e impacto na 
formação do resultado econômico. 
 
 
Depreciação, amortização, exaustão: 
• conceito; 
• metodologia de cálculo: 
ο cálculo linear e acelerado; 
ο método pela soma dos dígitos. 
 
Apuração completa do resultado do 
exercício: 
• cálculo e apuração do CMV; 
• cálculo e apuração do RCM; 
• ajustes das receitas e das despesas; 
• cálculo da CSLL e do IRPJ. 
 
Folha de Pagamento e Folha de Pro Labore: 
• contabilização; 
• provisões; 
• férias e 13.º salário e provisões de 
encargos. 
 
Balanço Patrimonial: 
• estruturação de acordo com legislação; 
• aspectos a serem analisados. 
 
Demonstração do Resultado 
do Exercício: 
• estruturação de acordo com a legislação; 
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Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
 

 
 

 

• demonstração do resultado econômico. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Contabilidade Comercial                                                                                                       Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Classificar os lançamentos 
contábeis observando os 
princípios e convenções 
contábeis; 

Princípios e convenções 
contábeis: 
• conceitos e aplicabilidade; 
 

- Aulas expositivas  
Exercicios Práticos 

09/02 a 24/02 

Calcular e contabilizar 
operações de compra e venda 
de mercadorias e seus 
respectivos ajustes na 
apuração do resultado do 
exercício; 

Operações com mercadorias: 
• fatos que alteram o valor das 
compras: 
ο ICMS; 
ο frete; 
ο devolução de compras 
• fatos que alteram o valor das 
vendas: 
ο descontos incondicionais; 
ο ICMS sobre vendas; 
ο frete sobre vendas; 
ο devolução de vendas; 

- Aulas dialogadas; 
- Exercícios práticos em sala de aula 
 
 
 
 
 
 
Aulas Práticas com exercícios de simulação de 
lançamentos de notas de compras, vendas e 
devoluções 

 
24/02 a 11/03 

 
 
 
 
 
 
 

11/03 a 26/03 
 

Organizar as fichas de controle 
de estoque permitindo a 
conferência entre os resultados 
apresentados na ficha de 
estoque e o resultado contábil; 

Estoque: 
• critérios de avaliações de 
estoque: 
ο PEPS; 
ο UEPS; 
ο custo médio; 

 
- Aulas expositivas - Exercícios práticos em classe 
e extraclasse. 
 
Aulas expositivas; 
- Exercícios práticos em classe e extraclasse 
- Avaliação Praticas 

 
25/03 a 10/04 

 
 

10/04 a 25/04 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Classificar juros e descontos 
promovendo o seu registro na 
contabilidade; 

Juros, descontos, seguro: 
• conceitos, aplicabilidade, e 
impacto na formação do resultado 
econômico; 

- Aulas expositivas; 
- Exercícios práticos em classe e extraclasse. 
 

 
25/04 a 10/05 

Aplicar e contabilizar cálculos 
de depreciação, amortização e 
exaustão; 

Depreciação, amortização, 
exaustão: 
• conceito; 
• metodologia de cálculo: 
ο cálculo linear e acelerado; 
ο método pela soma dos dígitos; 

- Aulas expositivas; 
- Exercícios práticos em equipes. 
  

10/05 a 25/05 

Desenvolver todo o processo 
de apuração do resultado do 
exercício, de modo a 
demonstrar o lucro líquido 
gerado pela empresa no 
período; 

Apuração completa do resultado 
do exercício: 
• cálculo e apuração do CMV; 
• cálculo e apuração do RCM; 
• ajustes das receitas e das 
despesas; 
• cálculo da CSLL e do IRPJ; 

- Aulas expositivas  
- Exercícios prát5icos 
- Trabalho prático em duplas. 

25/05 a 09/06 
 

Organizar a contabilização dos 
fatos contábeis gerados no 
setor de pessoal da empresa; 

Folha de Pagamento e Folha de 
Pro Labore: 
• contabilização; 
• provisões; 
• férias e 13.º salário e provisões 
de encargos; 

- Aulas expositivas  
- Exercícios práticos em classe ou extraclasse. 
  

09/06 a 24/06 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Classificar e organizar as 
contas que integram as 
demonstrações contábeis e 
estruturando-as de acordo com 
a legislação vigente. 

Balanço Patrimonial: 
• estruturação de acordo com 
legislação; 
• aspectos a serem analisados; 
Demonstração do Resultado 
do Exercício: 
• estruturação de acordo com a 
legislação; 
• demonstração do resultado 
econômico; 

- Aulas expositivas; 
- Exercícios práticos. 
 
Aulas expositiva; 
- Exercícios práticos  
 
- Aulas expositivas  
Exercícios práticos em classe  
- Avaliação Pratica 

24/06 a 07/07 
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V - Plano de Avaliação de Competências 

Componente Curricular: Contabilidade Comercial                                                                                                       Módulo: II 
 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Identificar dentro dos vários 
fatos administrativos a 
observância dos princípios e 
convenções contábeis 
objetivando a transparência e 
objetividade dos resultados 
contábeis; 
 

Classificar os lançamentos 
contábeis observando os 
princípios e convenções 
contábeis; 
 

- Avaliação prática 
- Comunicação interpessoal; 
 

- Clareza; 
- Coerência. 
 

Desempenho prático que 
evidencia o entendimento dos 
princípios contábeis; 

Elaborar as partidas 
dobradas dos fatos que 
envolvem as compras e as 
vendas de mercadorias; 

Calcular e contabilizar 
operações de compra e venda 
de mercadorias e seus 
respectivos ajustes na 
apuração do resultado do 
exercício; 
 

- Participação, interesse e 
pontualidade nas atividades em 
classe; 
- Avaliação prática. 
- Projeto interdisciplinar 

- Clareza; 
- Coerência; 
- Precisão; 
- Cumprimento de prazos. 
 

Desempenho prático que 
evidencia a habilidade de 
escriturar operações com 
mercadorias; 
 

Analisar as fichas de 
estoque, e o seu inventário 
de acordo com a metodologia 
de avaliação de estoque; 
 

Organizar as fichas de controle 
de estoque permitindo a 
conferência entre os resultados 
apresentados na ficha de 
estoque e o resultado contábil; 
 

- Participação. 
- Avaliação prática. 
- Projeto interdisciplinar 
 

- Clareza; 
- Coerência; 
- Precisão; 
- Organização; 
- Cumprimento de prazos. 
 

Desempenho prático que 
evidencia a habilidade de 
elaborar e organizar as fichas 
de controle de estoque com 
base nos métodos vigentes; 
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Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Constituir relatórios contábeis 
e gerenciais demonstrando o 
impacto dos juros, descontos 
e seguros no resultado do 
exercício; 
 

Classificar juros e descontos 
promovendo o seu registro na 
contabilidade; 
 

- exercício em slaa de aula 
- Avaliação prática. 
 

- Clareza; 
- Coerência; 
- Precisão; 
- Cumprimento de prazos. 
 

Desempenho prático que 
evidencia a habilidade de 
contabilizar juros e descontos e 
refletir sobre seus impactos no 
resultado econômico e 
financeiro; 

Promover registro de ativo 
imobilizado, calculando, 
registrando e contabilizando 
valores de depreciações e 
amortizações; 
 

Aplicar e contabilizar cálculos 
de depreciação, amortização e 
exaustão; 

- Participação, interesse e 
pontualidade nas atividades em 
classe; 
- Avaliação prática. 
- Projeto interdisciplinar 

- Clareza; 
- Coerência; 
- Precisão; 
- Cumprimento de prazos. 
 

Desempenho prático que 
evidencia o entendimento dos 
conceitos de depreciação e 
amortização, cálculos e 
escrituração; 
 

Planejar, analisar e avaliar o 
processo de apuração do 
resultado do exercício; 
 

Desenvolver todo o processo 
de apuração do resultado do 
exercício, de modo a 
demonstrar o lucro líquido 
gerado pela empresa no 
período; 
 

- Avaliação prática; 
- Trabalho em duplas. 
- Projeto interdisciplinar 

- Clareza; 
- Coerência; 
- Precisão; 
- Organização; 
- Cumprimento de prazos. 
 

Desempenho prático que 
evidencia a capacidade de 
organizar as contas contábeis, 
planejar, analisar, avaliar e 
efetuar a apuração do 
resultado; 

Elaborar as partidas 
contábeis gerada pelo 
departamento pessoal da 
empresa, aplicando o 
princípio da competência dos 
exercícios; 

Organizar a contabilização dos 
fatos contábeis gerados no 
setor de pessoal da empresa; 
 

- Participação, interesse e 
pontualidade nas atividades em 
classe; 
- Avaliação prática. 
- Projeto interdisciplinar 
 

- Clareza; 
- Coerência; 
- Precisão; 
- Organização; 
- Cumprimento de prazos. 
 

Desempenho prático que 
evidencia a capacidade de 
escriturar fatos administrativos 
do departamento pessoal da 
empresa; 
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Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Estruturar o balanço 
patrimonial e a demonstração 
do resultado do exercício de 
acordo com a legislação 
vigente. 

Classificar e organizar as 
contas que integram as 
demonstrações contábeis e 
estruturando-as de acordo com 
a legislação vigente. 

- Participação, interesse e 
pontualidade nas atividades em 
classe; 
- Avaliação prática; 
- Trabalho em grup. 
- Projeto interdisciplinar 
 

- Clareza; 
- Coerência; 
- Precisão; 
- Organização; 
- Cumprimento de prazos. 

Desempenho prático que 
evidencia a capacidade de 
organizar as contas e estruturar 
as Demonstrações Contábeis. 
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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) 

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: Antônio Henrique Vitolano 

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 de TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Qualificação:  Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Contabilidade 

Componente Curricular: CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Módulo: II C. H. Semanal: 5,0 

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. 
 
Identificar o sistema de custos e seus componentes diretos. 

Levantar estoque.  

Relacionar custos operacionais e não operacionais.  

Demonstrar custos incorridos e ou orçados.  

Identificar custo gerencial e administrativo.  

Contabilizar custo orçado ou incorrido.  

Criar relatório de custo.  

 

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 DE CUSTOS                                                                                            Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 

Contextualizar a Contabilidade de Custos 
dentro de um processo histórico. 
 
 
Identificar a Contabilidade de Custos como 
um instrumento de tomada de decisão. 
 
 
Interpretar a Contabilidade de Custos e 
seus princípios. 
 
 
Identificar as terminologias utilizadas na 
Contabilidade de Custos para aplicar nos 
vários componentes de custos. 
 
 
Caracterizar os fatos contábeis ocorridos 
na empresa de acordo com os elementos 
de custos. 
 
 
Interpretar dados referentes ao custo 
industrial. 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
3. 

 
 
 
4. 
 
 

5. 

 

 

 

6. 

 
 
 
 
7. 

Aplicar os conhecimentos históricos para 
contemporizar os problemas contábeis do 
presente. 
 
 
Aplicar a Contabilidade de Custos como 
diferencial de produção, gerenciamento e 
organização. 
 
 
 Aplicar os conceitos e princípios da Contabilidade 
de Custos. 
 
 
 Organizar os fatos que envolvem custos de 
acordo com a sua terminologia. 
 
Descrever os fatos contábeis de acordo com os 

elementos de custos. 

 

 

 Classificar os fatos contábeis que envolvem os 

custos de acordo com a sua aplicabilidade e 

volume de produção. 

 
 

Elaborar planilhas de custos. 

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 

 
 
 

6. 
 

 
 
 

 

Origem da Contabilidade de Custos:  
• uma abordagem histórica 
 
 
 Contabilidade de Custos: 
• conceitos e aplicação 
 
 Princípios contábeis aplicados aos custos: 
• princípio da competência dos exercícios; 
• princípio do registro pelo valor histórico; 
• principio do conservadorismo 
 
 Terminologia contábil aplicada aos custos: 
• custos, despesas, investimento,     
desembolso, perda, gasto. 
 
 Elementos de custos: 
• materiais:  conceitos e aplicabilidade 
• mão-de-obra:  conceitos e aplicabilidade 
• gastos gerais de fabricação:  conceitos e 
aplicabilidade. 
 
 Classificação dos custos: 
• quanto à aplicabilidade:  custo direto, custo 
indireto, custo pleno ou integral 
• em relação ao volume de produção: custos 
fixos e variáveis 
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7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 

Identificar as várias metodologias de 
custeamento da produção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar os processos de formação do 
preço de venda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Calcular e estruturar a formação do preço de 
venda. 

 
 
 
 
 
 

 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 

 Sistemas de custeamento: 
• custeio variável direto:  conceitos e 
aplicabilidade;  o custeio variável direto 
como instrumento gerencial; ponto de 
equilíbrio contábil, financeiro e econômico; 
• custeio por absorção; 
• o esquema básico de Contabilidade de 
Custos; 
• custeio departamento; 
• custeio padrão; 
• sistema de custeio: ABC 
 
 
 Formação do preço de venda 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular: CONTABILIDADE DE CUSTOS                                                                                                     Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 
1. Aplicar os conhecimentos 
históricos para contemporizar 
os problemas contábeis do 
presente  
 
 

 
1.Origem da Contabilidade de 
Custos: uma abordagem histórica 
 

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

 
 

09/02  
 
 

 

1. Aplicar os conhecimentos 
históricos para contemporizar 
os problemas contábeis do 
presente  
 
2. Aplicar a Contabilidade de 
Custos como diferencial de 
produção, gerenciamento e 
organização. 
 
3. Aplicar os conceitos e 
princípios da Contabilidade de 
Custos. 

1.Origem da Contabilidade de 
Custos: uma abordagem histórica 
 
2. Contabilidade de Custos: 
• conceitos e aplicação 
 
 

Aula teórica e expositiva com emprego 
de atividades de identificação e análise 
dos custos em tipos de empresas 
distintas. 
 
 
 

 
11/02  a 20/02 

 
 

 
 
 

 
3.Princípios contábeis aplicados aos custos: 
• princípio da competência dos exercícios; 
• princípio do registro pelo valor histórico; 
• principio do conservadorismo 
 

 
Aula expositiva e interativa com a 
identificação e utilização dos princípios 
contábeis. 
 

 
 

23/02 
 

4. Organizar os fatos que 
envolvem custos de acordo 
com a sua terminologia. 
 

4. Terminologia contábil aplicada aos custos: 
• custos, despesas, investimento,     
desembolso, perda, gasto. 
 
 

Aula teórica e expositiva com os 
diferentes elementos dos custos com 
aplicação prática. 
Atividades de avaliação escrita em 
dupla. 

 
24/02 a 02/03 
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5. Descrever os fatos contábeis 
de acordo com os elementos 
de custos. 
 

 
5. Elementos de custos: 
• materiais:  conceitos e aplicabilidade 
• mão-de-obra:  conceitos e aplicabilidade 
• gastos gerais de fabricação:  conceitos e 
aplicabilidade 
 

 
Aula teórica e expositiva com os 
diferentes elementos dos custos com 
aplicação prática.  
 
 

 
03/03 a 13/03 

 

6. Classificar os fatos 
contábeis que envolvem os 
custos de acordo com a sua 
aplicabilidade e volume de 
produção. 
 

6. Classificação dos custos: 
• quanto à aplicabilidade:  custo direto, custo 
indireto, custo pleno ou integral 
• em relação ao volume de produção: custos 
fixos e variáveis 
 

Aula teórica e prática com emprego de 
atividades de classificação dos custos. 
Elaboração de planilha de custos.  
Atividades de avaliação em dupla. 

 
16/03 a 27/03 

 
 
 

 
 

7. Elaborar planilhas de custos. 
 

7. Sistemas de custeamento: 
• custeio variável direto:  conceitos e 
aplicabilidade;  o custeio variável direto como 
instrumento gerencial; 
 

Aula teórica e expositiva com emprego 
de atividades de cálculo de custos 
varável para análise gerencial. 
Exercícios de fixação 

 
30/03  a10/04 

 
 

 
 ponto de equilíbrio contábil, financeiro e 
econômico. 

Aulas teóricas e práticas visando 
calcular e analisar os pontos de 
equilíbrio. Exercícios de fixação. 

 
13/04 a 30/04 

 
• custeio por absorção; 
• o esquema básico de Contabilidade de Custos; 

Aula teórica e expositiva com emprego 
de atividades de cálculo de custos por 
absorção. Elaboração de planilhas. 
Exercícios  práticos. 
Avaliação escrita individual 

 
04/05  a 15/05 

 
 

• custeio padrão; Aula teórica e expositiva com emprego 
de atividades de cálculo de custos por 
absorção. 

18/05  a 22/05 
 

• custeio departamento; Aula teórica e expositiva com emprego 
de atividades de cálculo de custos por 
departamentos. Exercícios práticos. 
Avaliação escrita em grupo. 

25/05  a 12/06 
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• sistema de custeio: ABC Aula teórica e expositiva com emprego 
de atividades de cálculo de custos 
ABC.  
Exercícios de fixação e correção 

15/06 a 26/06 

8. Calcular e estruturar a 
formação do preço de venda. 

8.  Formação do preço de venda 

 

Aula expositiva e realização de 
atividades práticas de formação de 
preço.  
Exercícios práticos e correção 
Avaliação escrita em grupo 

29/06 a 07/07 
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 IV - Plano de Avaliação de Competências 
 Componente Curricular: CONTABILIDADE DE CUSTOS                                                                  Módulo: II 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1.Contextualizar a 
Contabilidade de Custos 
dentro de um processo 
histórico. 
 
 
 
2.Identificar a Contabilidade 
de Custos como um 
instrumento de tomada de 
decisão 
 
 
3.Interpretar a Contabilidade 
de Custos e seus princípios. 
 
 
 
 
4.Identificar as terminologias 
utilizadas na Contabilidade de 
Custos para aplicar nos vários 
componentes de custos. 
 
 
5.Caracterizar os fatos 
contábeis ocorridos na 
empresa de acordo com os 
elementos de custos. 

Avaliar o papel da 
Contabilidade de Custos no  
processo de apuração dos 
custos operacionais  frente as  
situações de concorrência de 
mercado. 
 
Aplicar a Contabilidade de 
Custos no processo de tomada 
de decisões, como ferramenta 
para competitividade. 
 
 
Aplicar os princípios da 
contabilidade de custos na 
gestão do negócio 
 
 
 
Relacionar as terminologias 
utilizadas na Contabilidade de 
Custos no processo da 
apuração dos custos 
operacionais. 
 
Classificar os fatos contábeis 
que envolvem os custos de 
acordo com a sua 
aplicabilidade. 

Aplicação de atividades 
teóricas e de interpretação 
individuais e em grupo. 
 
 
 
 
Trabalhos individuais e em 
grupos.  
 
 
 
 
Trabalhos individuais e em 
grupos.  
 
 
 
 
Atividades de Avaliação 
escrita em grupo. 
Observação no 
desenvolvimento das 
atividades. 
 
Trabalhos individuais e em 
grupos.  
 
 

Conhecimento técnico, 
participação, interesse, 
assiduidade e cooperação. 
 
 
 
 
Clareza, coerência, 
viabilidade e cumprimento de 
prazo. 
 
 
 
Interpretação de informações, 
conhecimento técnico, 
coerência e objetividade. 
 
 
 
Conhecimento técnico, 
participação, interesse, 
assiduidade e cooperação. 
 
 
 
Interpretação de informações, 
conhecimento técnico, 
coerência e objetividade. 
 

Identificar a importância da 
Contabilidade de Custos e 
relacionar com a economia 
atual. 
 
 
 
Evidenciar os conhecimentos 
acerca do papel da 
Contabilidade de Custos  para 
tomada de decisões quanto 
aos negócios da organização. 
 
Evidenciar o reconhecimento 
e interpretação dos princípios 
da contabilidade de custos. 
 

 
Demonstrar conhecimento 
crítico acerca das 
terminologias  que envolvem 
os fatos contábeis.  
 
 
 
Identificar a correta 
classificação dos fenômenos  
internos que ocorrem na 
organização. 
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6.Interpretar dados referentes 
ao custo industrial. 
 
 
 
 
 
7.Identificar as várias 
metodologias de custeamento 
da produção. 
 
 
 
 
 
8.Identificar os processos de 
formação do preço de venda. 
 
 

 
 
 

 
 
Classificar os materiais, a mão 
de obra e os gastos gerais de 
fabricação no processo da 
apuração dos custos 
operacionais. 
 
 
Aplicar os métodos de custeio 
de acordo com as políticas 
organizacionais. 
 
 
 
 
 
Calcular com eficácia o ponto 
de equilíbrio e a formação do 
preço. 

 

 
 
Avaliação escrita em grupo.   

 
 
 
 
 
 
Atividades individuais ou em 
grupo.  
Avaliação escrita individual 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita individual 
ou em grupos. Observação 
na execução das atividades 
propostas. 

 
 
Organização, clareza, 
coerência  e cumprimento de 
prazo. 
 
 
 
 
Conhecimento técnico, 
coerência, adequação, 
transparência e objetividade 
nas informações. 
 
 
 
 
Interpretação e execução 
corretas das atividades com 
objetividade. 
 

 
 
Fazer o levantamento dos 
elementos que envolvem os 
custos dos produtos e 
serviços.  
 
 
 
Identificar e interpretar os 
vários métodos de custeio e  
elaborar  planilhas. 
 
 
 
 
 
Formar o preço de 
venda/serviços com base nos 
custos e determinar o 
momento que a organização 
começa a obter lucro. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila 

Recursos Audiovisuais: vídeo, televisão, multimídia. 

BIBLIOGRAFIA: 

HORNGREN,DATAR,FOSTER,Charles T,Skirant M.,George.Contabilidade de Custos.Tradução Robert 
Brian Taylor.Editora Afiliada ABDR, 11ª edição,2008 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos. Editora Saraiva, 7ª edição,2008 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade de Custos. Editora Atlas, 1999 

OLIVEIRA, Luís Martins de. PEREZ JR., José Hernandez. Contabilidade de Custos para Não Contadores. 
Editora Atlas, 2005 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos . Editora Atlas, 9ª edição, 2009 
NAKAGAWA,Masayuki. ABC Custeio Baseado em Atividades.Editora Atlas, 2ª edição,2009 

 

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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Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios. 

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade. 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Contabilidade. 

Componente Curricular: Contabilidade Intermediária. 

Módulo: II 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: 
Desenvolver plano de contas.  
Efetuar lançamentos contábeis.  
Fazer balancetes de verificação.  
Conciliar contas.  
Analisar contas patrimoniais.  
Elaborar demonstrativos contábeis das empresas.  
Emitir diário, razão. 

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 Intermediária                                                                                                                           Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 

 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

Identificar, dentro dos vários fatos 
administrativos, a observância dos 
princípios e convenções contábeis, 
objetivando a transparência e objetividade 
dos resultados contábeis.  
 
Identificar e situar as contas do Ativo Não 
Circulante.  
 
Estruturar o balanço patrimonial e a 
demonstração do resultado do exercício de 
acordo com a legislação vigente. 

1. 
 

 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Classificar os lançamentos contábeis, observando 
os princípios e convenções contábeis.  
 
 
 
 
Detectar as contas do Ativo Não Circulante.  
 
 
Classificar e organizar as contas que integram as 
demonstrações contábeis e estruturando-as de 
acordo com a legislação vigente.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

Princípios e convenções contábeis: • 
conceitos e aplicabilidade  
 
Ativo não circulante:  
• Investimento;   
• Ativo Imobilizado;  
• Intangível  
 
Balanço Patrimonial:  
• estruturação de acordo com a legislação;  
• aspectos a serem analisados  
 
Demonstração do Resultado do Exercício: 
• estruturação de acordo com a legislação;  
• Demonstração do Resultado do Exercício 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Contabilidade Intermediária                                                                                                                           Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Classificar os lançamentos 
contábeis observando os 
princípios e convenções 
contábeis; 

Princípios e convenções 
contábeis: 
• conceitos e aplicabilidade; 
 

- Aulas expositivas. 
- Discussão em mesa redonda. 
- Exercícios teóricos. 

 
09/02 a 13/02 

Classificar os lançamentos 
contábeis observando os 
princípios e convenções 
contábeis; 

Princípios e convenções 
contábeis: 
• conceitos e aplicabilidade; 
 

- Exercícios práticos. 
- Recuperação contínua com atividades teóricas e 
práticas para revisão de conteúdo. 

 
16/02 a 27/02 

Detectar as contas do Ativo 
Não Circulante. 

2. Ativo não circulante:  
• Investimento;  

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

02/03 a 13/03 
 

Detectar as contas do Ativo 
Não Circulante. 

2. Ativo não circulante:  
• Ativo Imobilizado;  

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

16/03 a 27/03 
 

Detectar as contas do Ativo 
Não Circulante. 

2. Ativo não circulante:  
• Intangível 

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

30/03 a 10/04 
 

Detectar as contas do Ativo 
Não Circulante. 

2. Ativo não circulante:  
• Investimento; 
• Ativo Imobilizado; 
• Intangível 

- Exercícios práticos. 
- Trabalho em grupo 

13/04 a 30/04 
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Classificar e organizar as 
contas que integram as 
demonstrações contábeis e 
estruturando-as de acordo com 
a legislação vigente. 

Balanço Patrimonial: 
• estruturação de acordo com 
legislação; 
• aspectos a serem analisados; 
 

- Aulas expositivas. 
- Exercícios práticos. 
 

04/05 a 15/05 
 

Classificar e organizar as 
contas que integram as 
demonstrações contábeis e 
estruturando-as de acordo com 
a legislação vigente. 

Balanço Patrimonial: 
• estruturação de acordo com 
legislação; 
• aspectos a serem analisados; 
 

- Recuperação contínua com atividades práticas 
para revisão de conteúdo. 
- Trabalhos em duplas. 
 

18/05 a 29/05 
 

Classificar e organizar as 
contas que integram as 
demonstrações contábeis e 
estruturando-as de acordo com 
a legislação vigente. 

Demonstração do Resultado do 
Exercício: 
• estruturação de acordo com a 
legislação; 

- Aulas expositivas. 
- Exercícios práticos. 
 01/06 a 19/06 

Classificar e organizar as 
contas que integram as 
demonstrações contábeis e 
estruturando-as de acordo com 
a legislação vigente. 

Demonstração do Resultado do 
Exercício: 
• estruturação de acordo com a 
legislação; 

- Recuperação contínua com atividades práticas 
para revisão de conteúdo. 
- Trabalho em grupo. 22/06 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 

Identificar dentro dos vários 
fatos administrativos a 
observância dos princípios e 
convenções contábeis 
objetivando a transparência e 
objetividade dos resultados 
contábeis; 
 

Classificar os lançamentos 
contábeis observando os 
princípios e convenções 
contábeis; 
 

- Avaliação prática 
- Comunicação interpessoal; 
 

- Clareza; 
- Coerência. 
 

Desempenho prático que 
evidencia o entendimento dos 
princípios contábeis; 

Identificar as contas do Ativo 
Não Circulante. 

Detectar as contas do Ativo 
Não Circulante. 

- Participação, interesse e 
pontualidade nas atividades em 
classe; 
- Avaliação prática. 

- Clareza; 
- Coerência; 
- Precisão; 
- Cumprimento de prazos. 

Desempenho prático que 
evidencia o entendimento e a 
correta classificação das contas 
pertencentes ao grupo do Ativo 
Não Circulante. 

Estruturar o balanço 
patrimonial e a demonstração 
do resultado do exercício de 
acordo com a legislação 
vigente. 

Classificar e organizar as 
contas que integram as 
demonstrações contábeis e 
estruturando-as de acordo com 
a legislação vigente. 

- Participação, interesse e 
pontualidade nas atividades em 
classe; 
- Avaliação prática; 
- Trabalho em duplas. 
 

- Clareza; 
- Coerência; 
- Precisão; 
- Organização; 
- Cumprimento de prazos. 

Desempenho prático que 
evidencia a capacidade de 
organizar as contas e estruturar 
as Demonstrações Contábeis. 
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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  

Etec: Dr Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Contabilidade 

Componente Curricular: Inglês Instrumental 

Módulo: II C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Kamyla Barbosa Coradini 

 

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

 
Atribuições:  
Utilizar meios e veículos de comunicação  
 
Atividades:  
Organizar e criar documentos  

Reconhecer a terminologia  

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

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

 

Componente Curricular: Inglês Instrumental                                                                                     Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

Usar a língua inglesa como instrumento de  
acesso à informação e comunicação  
interpessoal.  
  
Analisar, interpretar e aplicar os recursos  
expressivos da linguagem, relacionando  
texto/ contexto, conforme sua natureza, 
função, organização e condição de criação  
e desenvolvimento de software.  
  
Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meios ou instrumentos 
que possibilitem a construção de 
conhecimentos. 
 

1.1 
 
 
1.2 
 
 
2.1 
 
 
 
2.2 
 
 
2.3 
 
 
 
3.1 
 
 
3.2 
 
 
3.3 
 

Comunicar-se oralmente e ou por escrito na língua 
inglesa.  
 
Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou 
expressar-se adequadas a cada situação.  
  
Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios 
da análise, interpretação e crítica de  documentos de 
natureza específica.  
 
Comparar e relacionar informações contidas em 
textos.  
 
Interpretar textos e discursos reconhecendo, nas  
diferentes formas de expressão, as intenções e 
valores implícitos nas mensagens.  
  
Utilizar sites da Internet para pesquisa e como 
instrumento de acesso a conteúdo técnico.  
 
Articular conhecimentos da língua inglesa de forma 
interdisciplinar.  
 
Interpretar informações, códigos, ideias e palavras. 
 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
 
 
 

1. Listening: compreensão auditiva através  
de diversas situações cotidianas  
  
2. Speaking: manifestação da opinião, 
debates e discussões sobre diferentes  
situações e assuntos abordados  
  
Reading:  
• textos de linguagem verbal, visual e 
enunciados para leitura e interpretação;  
• prática das estratégias de leitura: o  
skimming (leitura rápida visando à 
compreensão global do  texto), scanning  
(leitura rápida visando a busca de  
informações pontuais), etc  
  
Writing: prática de produção escrita  
  
Grammar Focus: exploração  dos  aspectos  
linguísticos contextualizados 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Inglês Instrumental                                                                                     Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

 
Apresentação das Competências, 
Habilidades e Bases Tecnológicas. 
Critérios de avaliação. 

Aula dialogada. 
Atividade de integração. 

 
09/02 a 13/02 

1.1. Comunicar-se oralmente e ou 
por escrito na língua inglesa. 

Revisão Word Class para introdução das 
técnicas de listening. 

Aula expositiva, exercícios com 
participação dos alunos. 

 
16/02 a 27/02 

1.1. Comunicar-se oralmente e ou 
por escrito na língua inglesa. 

1. Listening: compreensão auditiva através 
de diversas situações cotidianas 

Aula expositiva e exercícios para 
aplicação das técnicas apresentadas em 
frases curtas. 

 
02/03 a 06/03 

1.2. Selecionar estilos e formas de 
comunicar-se ou expressar-se 
adequadas a cada situação. 

2. Interpretação de textos técnicos em 
língua inglesa 

Aula expositiva e exercícios para 
aplicação das técnicas apresentadas em 
texto simples. 

 
09/03 a 13/03 

1.2. Aplicar o inglês técnico em 
processos de elaboração de 
correspondências, contratos e 
documentos. 

2. Interpretação de textos técnicos em 
língua inglesa 

Exercícios para aplicação das técnicas 
apresentadas em textos técnicos 
simples. 

 
16/03 a 20/03 

1.1. Comunicar-se oralmente e ou 
por escrito na língua inglesa./ 1.2. 
Aplicar o inglês técnico em 
processos  de  elaboração  de 
correspondências,  contratos  e 
documentos. 

Estudo dirigido: aplicar as técnicas 
estudadas em frases e texto técnicos com 
auxílio do dicionário. 

Estudo dirigido: aplicar as técnicas 
estudadas em frases e texto técnicos 
com auxílio do dicionário. Recuperação 
contínua. 

 
23/03 a 27/03 

2.1. Empregar critérios e aplicar  
procedimentos próprios da análise, 
interpretação e crítica de 
documentos de natureza específica 

2. Speaking: manifestação da opinião,  
debates e discussões sobre diferentes 
situações e assuntos abordados 

Aula expositiva e dialogada. 
 

30/03 a 10/04 
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2.2. Comparar e relacionar 
informações contidas em textos. 

3. Reading: 
• textos de linguagem verbal, visual e 
enunciados para leitura e interpretação; 
• prática das estratégias de leitura: o  
skimming (leitura rápida visando à 
compreensão global do texto), scanning 
(leitura rápida visando a busca de 
informações pontuais), etc 

Aula expositiva com resolução de 
exercícios. 

 
13/04 a 25/04 

2.1. Empregar critérios e aplicar  
procedimentos próprios da análise, 
interpretação e crítica de 
documentos de natureza específica/  
 2.2 Comparar e relacionar 
informações contidas em textos 

Avaliação oral em duplas: apresentação 
de diálogos simples. 

Avaliação oral em duplas: apresentação 
de diálogos simples. Recuperação 
contínua. 

 
27/04 a 01/05 

2.3. Interpretar textos e discursos 
reconhecendo, nas diferentes 
formas de expressão, as intenções 
e valores implícitos nas mensagens 

3. Reading: 
• textos de linguagem verbal, visual e 
enunciados para leitura e interpretação; 
• prática das estratégias de leitura: o  
skimming (leitura rápida visando à 
compreensão global do texto), scanning 
(leitura rápida visando a busca de 
informações pontuais), etc 

Aula expositiva com resolução de 
exercícios. 

 
04/05 a 08/05 

2.3. Interpretar textos e discursos 
reconhecendo, nas diferentes 
formas de expressão, as intenções 
e valores implícitos nas mensagens 

3. Reading: 
• textos de linguagem verbal, visual e 
enunciados para leitura e interpretação; 
• prática das estratégias de leitura: o  
skimming (leitura rápida visando à 
compreensão global do texto), scanning 
(leitura rápida visando a busca de 
informações pontuais), etc 

Aula expositiva com resolução de 
exercícios. 

 
11/05 a 15/05 

3.1. Utilizar sites da Internet para  
pesquisa e como instrumento de  
acesso a conteúdo técnico. 

4. Writing: prática de produção escrita. 
Aula expositiva com resolução de 
exercícios em grupos. 

 
18/05 a 29/05 
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3.2. Articular conhecimentos da  
língua inglesa de forma 
interdisciplinar 

4. Writing: prática de produção escrita. Aula expositiva e prática. 
 

01/06 a 05/06 

3.2. Articular conhecimentos da  
língua inglesa de forma 
interdisciplinar 

Entrega de trabalho em grupo: elaboração 
de texto simples utilizando as técnicas 
estudadas.  
4. Writing: prática de produção escrita. 

Recuperação contínua. 
Aula prática. 

 
08/06 a 12/06 

2.3. Interpretar textos e discursos 
reconhecendo, nas diferentes 
formas de expressão, as intenções 
e valores implícitos nas mensagens/ 
3.2. Articular conhecimentos da  
língua inglesa de forma 
interdisciplinar 

Avaliação individual com consulta no 
dicionário/ glossário técnico: interpretação 
de texto da área. 

Avaliação individual com consulta no 
dicionário/ glossário técnico: 
interpretação de texto da área. 
Recuperação contínua. 

15/06 a 19/06 

3.3. Interpretar informações,  
códigos, ideias e palavras 

5. Grammar Focus: exploração dos 
aspectos linguísticos contextualizados 

Aula expositiva com resolução de 
exercícios. 

 
22/06 a 26/06 

3.3. Interpretar informações,  
códigos, ideias e palavras 

5. Grammar Focus: exploração dos 
aspectos linguísticos contextualizados 

Aula expositiva com resolução de 
exercícios. 

 
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 

1. Identificar a língua inglesa 
ligada ao mundo dos 
negócios. 

 

2. Identificar estruturas 
básicas da língua inglesa 

 

 

3.  Distinguir as variantes 
linguísticas da língua inglesa 

 

 

4. Analisar e interpretar 
textos técnicos em inglês 
básico. 

 

5. Exercitar a tradução como 
ferramenta de produção e 
compreensão textual. 

Reconhecer, localizar,  
selecionar e deduzir as ideias 
principais e correlatas. 
 
Estabelecer o  
correspondente às  palavras ou 
expressões, em português, a 
partir de textos dados em língua 
inglesa. 
 
Identificar a introdução,  
desenvolvimento e a conclusão 
do texto. 
 
 Relacionar as  
expressões às diferentes 
situação. 
 
 
Ler e interpretar textos   
relacionados à área. 

Estudo dirigido e atividades em 
dupla. 
 
 
Exercícios e atividades em  
sala  de  aula em  pequenos  
grupos. 
Avaliação individual com 
consulta no dicionário. 
 
Avaliação oral em dupla. 
 
 
 
Atividades práticas e trabalho 
em pequenos grupos. 
 
 
 
Avaliação individual com 
consulta no dicionário e 
glossário técnico. 

Precisão na localização  
das ideias principais e 
correlatas do texto. 
 
Capacidade de  
estabelecer correspondência de  
palavras nas línguas em 
questão. 
 
 
Coerência na  
identificação das partes do 
texto. 
 
Coerência na relação  
feita entre o conhecimento 
prévio da L1 com o 
conhecimento da L2. 
 
Criticidade na  
abordagem  das diferenças das 
línguas em questão. 

Estudo dirigido que evidencie 
uma perfeita compreensão dos 
conceitos abordados. 
 
Participação e avaliação que  
evidenciem o conhecimento  e  
a compreensão das bases  
tecnológicas. 
 
 
Desempenho escrito e oral 
evidenciando através das 
atividades e avaliações 
propostas. 
 
 
 
Ao final do módulo os alunos  
deverão saber utilizar 
adequadamente a linguagem, 
interpretar  textos técnicos e 
elaborar os documentos da 
área. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 
FRENDO, Evan; MAHONEY, Sean.  ENGLISH FOR ACCOUNTING. Oxford: 2007. 
MASCULL, Bill. BUSINESS VOCABULARY IN USE. Cambridge: 2002. 
MUNHOZ, Rosangela. INGLÊS INSTRUMENTAL: ESTRATÉGIAS DE LEITURA. São Paulo: 2003.    
                     

 

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

A recuperação será contínua a cada competência proposta, havendo vários instrumentos de avaliação e 
sendo constatado que o aluno não alcançou os conteúdos essenciais, serão ministradas atividades  
complementares com o objetivo de proporcionar ao aluno condições para adquirir os conceitos não 
aprendidos. As atividades propostas são: trabalho de pesquisa e lista de exercícios. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Kamyla Barbosa Coradini 

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:  Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE 
CONTABILIDADE 

Módulo: II 

Componente Curricular:  PTCC 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Marco Antônio Flávio 

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

Atribuições: levantar, com base em registros contábeis e gerenciais os atos e fatos 
administrativos, bem como suas conciliações; escriturar livros auxiliares e fiscais; 
organizar as rotinas para levantamento de balancetes; elaborar relatórios e informes para 
subsidiar, em instâncias superiores, alterações no planejamento da previsão das necessidades 
de materiais e serviços; preparar as demonstrações contábeis, gerando balanço patrimonial e 
demonstrações de resultados. 
 
Atividades: desenvolver plano de contas; efetuar lançamentos contábeis; fazer balancetes de 
verificação; conciliar contas; analisar contas patrimoniais; formar peças contábeis das empresas; 
emitir diário, razão e livros fiscais; depreciar bens. 

 

              Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

                                1º semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
Componente Curricular:  Planejamento do TCC  em Contabilidade                                                                              Módulo: II 
 

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

01 

 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

04 

 

05 

 

 
06 

 

 

07 

Avaliar demandas e situações-problema 

no âmbito da área profissional. 

Propor soluções parametrizadas por 

viabilidade técnica e econômica aos 

problemas identificados. 

Correlacionar a formação técnica às 

demandas do setor produtivo. 

Identificar fontes de pesquisa sobre o 

objeto em estudo. 

 Elaborar instrumentos de pesquisa para 

desenvolvimento de projetos. 

Constituir amostras para pesquisas 

técnicas e científicas, de forma criteriosa e 

explicitada. 

 Analisar dados e informações obtidas de 

pesquisas empíricas e bibliográficas. 

 

01 

 

 

02 

 

 

03 

 

 

04 

 

 

 

05 

 

06 

 

07 

 

 

Identificar demandas e situações-problema no 

âmbito da área profissional. 

Selecionar informações e dados de pesquisa 

relevantes para o desenvolvimento de estudos e 

projetos. 

Consultar legislação, normas e regulamentos 

relativos ao projeto. 

Classificar fontes de pesquisa segundo critérios 

relativos ao acesso, desembolso financeiro, prazo 

e relevância para o projeto. 

Aplicar instrumentos de pesquisa de campo. 

Registrar as etapas do trabalho. 

Organizar os dados obtidos na forma de planilhas, 

gráficos e esquemas. 

 

Realizar o fichamento de obras técnicas e 

científicas. 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

04 

 

 

 

 

Estudo do cenário da área profissional: 
- características do setor: o macro e micro 
regiões 
- avanços tecnológicos; 
- Ciclo de vida do setor;  
- Demandas e tendências futuras da área 
profissional; 
- identificação de lacunas(demandas não 
atendidas plenamente) e de situações-
problema do setor. 
 
Identificação e definição de temas para o 
TCC: 
- análise das propostas de temas segundo 
os critérios: pertinência; relevância; 
viabilidade. 

Definição do cronograma de trabalho. 

 
Técnicas de pesquisa: 
- documentação indireta: pesquisa 
documental e pesquisa bibliográfica; 
- técnicas de fichamento de obras técnicas e 
científicas; 
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08 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

06 

07 

 

 

 

08 

- documentação direta: pesquisa de campo; 
pesquisa de laboratório; observação; 
entrevista; questionário 
- técnicas de estruturação de instrumentos 
de pesquisa de campo: questionários; 
entrevistas; formulários; 
 
Problematização 

Construção de hipóteses. 

Objetivos: 
geral e específicos (para quê? e para 
quem?) 
 

Justificativa (Por quê?) 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:     PTCC  em Contabilidade                                                                  Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Identificar demandas e 

situações-problema no âmbito 

da área profissional. 

1. Estudo do cenário da área 
profissional: 
- características do setor: o macro 
e micro regiões 
-    Avanços tecnológicos; 
-    Ciclo de vida do setor;  
- Demandas e tendências futuras 
da área profissional; 
 - Identificação de lacunas 
(demandas não atendidas 
plenamente) e de situações-
problema do setor. 

Aula expositiva sobre o que é TCC; montagem dos 
grupos de trabalho, solicitação de pesquisa sobre 
estudo do cenário da área profissional. 
 

09/02 a 20/02 

1. Identificar demandas e 

situações-problema no âmbito 

da área profissional. 

1. Estudo do cenário da área 
profissional: 
- características do setor: o macro 
e micro regiões 
-    Avanços tecnológicos; 
-    Ciclo de vida do setor;  
- Demandas e tendências futuras 
da área profissional; 
 - Identificação de lacunas 
(demandas não atendidas 
plenamente) e de situações-
problema do setor. 

Pesquisa em grupo sobre estudo do cenário da 
área profissional e apresentação dos resultados 
para sala. 

23/02 a 06/03 



 

 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 

  

2. Selecionar informações e 

dados de pesquisa relevantes 

para o desenvolvimento de 

estudos e projetos. 

2. Identificação e definição de 
temas para o TCC: 
- análise das propostas de temas 
segundo os critérios: pertinência; 
relevância; viabilidade. 
 

Com base nas pesquisas realizadas sobre o setor 
profissional, elaborar temas para o TCC 

09/03 a 20/03 

2. Selecionar informações e 

dados de pesquisa relevantes 

para o desenvolvimento de 

estudos e projetos. 

2. Identificação e definição de 
temas para o TCC: 
- análise das propostas de temas 
segundo os critérios: pertinência; 
relevância; viabilidade. 
 

Trabalhar na elaboração de temas com seus 
respectivos objetivos e justificativas 

23/03 a 06/04 

3. Consultar legislação, normas 

e regulamentos relativos ao 

projeto. 

3. Definição do cronograma de 
trabalho. 

 
 

.montar um cronograma de trabalho 07/04 a 17/04 

4. Classificar fontes de 

pesquisa segundo critérios 

relativos ao acesso, 

desembolso financeiro, prazo e 

relevância para o projeto. 

4. Técnicas de pesquisa: 
- documentação indireta: pesquisa 
documental e pesquisa 
bibliográfica; 
- técnicas de fichamento de obras 
técnicas e científicas; 
- documentação direta: pesquisa 
de campo; pesquisa de 
laboratório; observação; 
entrevista; questionário 
- técnicas de estruturação de 
instrumentos de pesquisa de 
campo: questionários; entrevistas; 
formulários; 
 

Aula expositiva sobre técnicas de pesquisas e aula 
prática de fichamento de obras técnicas e 
cientificas. 

22/04 a 30/04 
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5. Aplicar instrumentos de 

pesquisa de campo. 
5. Problematização 
 

Aula expositiva sobre problematização 04/05 a 15/05 

6. Registrar as etapas do 
trabalho. 

6. Construção de hipóteses. 

 
Trabalho em equipe 18/05 a 29/05 

7. Organizar os dados obtidos 

na forma de planilhas, gráficos 

e esquemas. 

7. Objetivos: 
- geral e específicos (para quê? e 
para quem?) 
 

Trabalho em equipe 01/06 a 12/06 

7. Organizar os dados obtidos 

na forma de planilhas, gráficos 

e esquemas. 

7. Objetivos: 
- geral e específicos (para quê? e 
para quem?) 
 

Trabalho em equipe 15/06 a 26/06 

8. Realizar o fichamento de 

obras técnicas e científicas. 
8. Justificativa (Por quê?) 

 
Trabalho em equipe 

29/06 a 07/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:       PTCC em Contabilidade                                                        Módulo: II 
 

Competência 
  

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

Avaliar demandas e 

situações-problema no 

âmbito da área profissional. 

Apresentar a  problematização 
formulada. 

Elaborar pesquisa e 
apresentar relatórios. 

Clareza de ideias e sequência 
lógica. 

Capacidade de elaborar 
relatórios. 

Propor soluções 

parametrizadas por 

viabilidade técnica e 

econômica aos problemas 

identificados. 

Apresentar a  problematização 
realizada. 

Estudo de caso e 
observação direta. 

Coerência com a realidade e 
organização de ideias. 

Capacidade de elaborar 
relatórios. 

 

Correlacionar a formação 

técnica às demandas do 

setor produtivo. 

Apresentar a  problematização 
realizada. 

Simulações de situações e 
observação direta. 

Compreensão e 
relacionamento de ideias. 

Demonstrar conhecimento 
pertinente às pesquisas de 
campo. 

Identificar fontes de pesquisa 

sobre o objeto em estudo. 

Observar as diversas fontes de 
informações sobre pesquisas 
qualitativas e quantitativas. 
 

Avaliação escrita individual. Organização e clareza de 
ideias. 

Aplicação de métodos e 
técnicas de pesquisas 
qualitativas e quantitativas. 

Elaborar instrumentos de 

pesquisa para 

desenvolvimento de 

projetos. 

Elaborar relatórios de 
desempenho. 

Simulação e estudo de caso. Sequência lógica e coerência 
com a abordagem do tema. 

Demonstrar conhecimento 
para interpretação dos dados 
apresentados. 

Constituir amostras para 
Estabelecer parâmetros para Pesquisa, simulação e Clareza, organização e Evidenciar domínio sobre 
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pesquisas técnicas e 

científicas, de forma criteriosa 

e explicitada. 

elaboração de planejamento 
estratégico e estrutura de 
trabalhos acadêmicos.  

planificação. compreensão das normas 
legais. 

planejamento estratégico e 
técnicas sobre trabalhos 
acadêmicos. 

Analisar dados e informações 

obtidas de pesquisas 

empíricas e bibliográficas. 

Apresentar resultados das 
pesquisas empíricas e 
bibliográficas. 

Pesquisa, simulação e 
planificação. 

Clareza, organização e 
compreensão das normas 
legais. 

Evidenciar conhecimento e 
técnicas sobre fichamento 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Vídeos temáticos, páginas da Web, textos de apoio, recursos audiovisuais, Jornais e Revistas, 
Vídeos, palestras, Publicações Especializadas. 

BIBLIOGRAFIA  

Fundamentos de Metodologia Científica, MARCONI, Marina de Andrade e LAKATOS, Eva Maria – Editora 
Atlas;  

Métodos e Técnicas de Pesquisa Bibliográfica, SALVADOR, Ângelo Domingos – Livraria Sulina Editora – 
Porto Alegre-RS; 

 BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION. Aprendizagem baseada em projetos: guia para professores de 
ensino fundamental e médio. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 

 

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: Marco Antônio Flávio 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
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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: Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de 
Contabilidade 

Módulo: II 

Componente Curricular: Planejamento Tributário Empresarial 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Antônio Henrique Vitolano 

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

 Classificar os vários tipos de tributos de acordo com as normas regulamentadoras; 

 Escriturar livros auxiliares e fiscais 

 Identificar o significado do tributo e sua abrangência e os registros de movimentos 
tributários ICMS, ISS, IPI, IRPF, IRPJ, ITPU, IPVA e outros. 

 Elaborar planejamento tributário demonstrando qual é o regime tributário mais conveniente 
para empresa. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

         
Componente Curricular:    Planejamento Tributário Empresarial          Módulo:  II 
 

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

Caracterizar os vários tipos de  tributos, sua 
abrangência, fato gerador e as normas 
regulamentadoras que os disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover a escrituração dos documentos 
geradores de tributos em livros próprios de 
acordo com a legislação. 
 
Apurar os principais tributos de acordo com 
as legislações vigentes 
 
 
 
Interpretar os princípios norteadores 
tributários. 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

Classificar os vários tipos de tributos de acordo 
com as normas regulamentadoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar as formas de escrituração dos 
documentos fiscais em livros próprios 
exigidos pela legislação. 
 
Conhecer as alíquotas contidas em suas 
respectivas legislações expondo os principais 
produtos 
 
 
Aplicar os princípios relacionados aos tributos, 
sua aplicabilidade e forma de 
registro na contabilidade. 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 Tributos: 
-     normas regulamentadoras: 

-  Constituição Federal; 

-  Código Tributário Nacional; 

-  Regulamentos (ICMS, IPI, IRPJ); 

-  Código Tributário Municipal 

-  impostos, taxas e contribuições de 

melhoria: 

-  suas diferenças e aplicabilidade 

- principais tributos: CMS, IPI, ISS, CSLL e 

IRPJ, importação e exportação 
 
Livros fiscais, entrada, saída, 
inventário e apuração de impostos 
 
 
Principais tributos:  
• ICMS, IPI, ISS, CSLL e IRPJ, importação e 
exportação  
 
 
Princípios aplicados aos tributos: 

-  princípios constitucionais; 

-  princípios tributários; 

-  princípios contábeis 
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Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
Analisar e interpretar as formas de opção 
de regime de tributação que a legislação 
permite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar e interpretar as formas de opção 
de regime de tributação que a legislação 
permite. 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 

 
Elaborar planejamento tributário demonstrando 
qual é o regime tributário mais 
conveniente para empresa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Elaborar planejamento tributário demonstrando 
qual é o regime tributário mais conveniente para 
empresa, alertando para que não seja feita 
evasão fiscal mas sim a elisão 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 Regimes de tributação: 
 Simples Nacional: 

-  condições para opção do Super Simples; 

impedimentos; 

- escrituração dos fatos administrativos; 

- metodologia de cálculo do  imposto Super 

Simples; 

- DAS – Guia de Recolhimento do Super 

Simples; 

- DASN – Declaração Anual do Simples 

Nacional 
 
Lucro presumido: 

- o que é forma de opção: 

- forma de escrituração; 

- metodologia de cálculos de acordo com a 

atividade econômica; 

- adicional de imposto de renda 

 
 
 
Planejamento Tributário: evasão e elisão 
fiscal  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:    Planejamento Tributário Empresarial          Módulo:  II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Classificar os vários tipos de 
tributos de acordo com as 
normas regulamentadoras. 
 

Tributos: 
-  normas regulamentadoras: 

- Constituição Federal; 

- Código Tributário Nacional; 

- Regulamentos (ICMS, IPI,IRPJ); 

-  Código Tributário Municipal 

-  impostos, taxas e contribuições 

de melhoria: 

- suas diferenças e aplicabilidade 

- principais tributos: CMS, IPI, 

ISS, CSLL e IRPJ, importação e 
exportação 

1. Transformação da sala de aula em ambiente de 
reflexão, com o professor executando o papel de 
mediador e facilitador. 
2. Criação de situação que facilitem o 
aprendizagem; 
3. Propostas de tarefas complexas e desafios que 
levem os alunos a mobilizar seus conhecimentos 
4. exposição de teorias Aulas Praticas. 

09/02 a 24/02 
 
 

24/02 a 11/03 
 
 

11/03 a 26/03 

Identificar as formas de 
escrituração dos documentos 
fiscais em livros próprios 
exigidos pela legislação. 

 

Livros fiscais, entrada, saída, 
inventário e apuração de impostos 

 

1. Criação de situação que facilitem a 
aprendizagem 
2. Desenvolvimento de atividades centradas na 
resolução de problemas 
3. Exposição de teorias Aulas Práticas 

26/03 a 10/04 
 

10/04 a 25/04 

Conhecer as alíquotas contidas 
em suas respectivas 
legislações expondo os 
principais produtos 
 

Principais tributos:  
• ICMS, IPI, ISS, CSLL e IRPJ, 
importação e exportação  
 

1. Transformação da sala de aula em ambiente de 
reflexão, com o professor executando o papel de 
mediador e facilitador. 
2. Criação de situação que facilitem o 

aprendizagem; 
3. Propostas de tarefas complexas e desafios 

que levem os alunos a mobilizar seus 
conhecimentos 

exposição de teorias Aulas Praticas. 

25/04 a 10/05 
 
 

10/05 a 25/05 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar os princípios 
relacionados aos tributos, sua 
aplicabilidade e forma de 
registro na contabilidade. 
 
 
 

 

Princípios aplicados aos tributos: 

-  princípios constitucionais; 

-  princípios tributários; 

-  princípios contábeis 

 
 
 

 

1. Transformação da sala de aula em 
ambiente de reflexão, com o professor 
executando o papel de mediador e facilitador 

2. Criação de situação que facilitem o 
aprendizagem 

3. Desenvolvimento de atividades centradas 
na resolução de problemas. 

4. Exposição de teorias Aulas Práticas. 

 
25/05 a 09/06 

elaborar planejamento 
tributário demonstrando qual é 
o regime tributário mais 
conveniente para empresa. 
 
 

Regimes de tributação: 
 Simples Nacional: 

-  condições para opção do 

Super Simples; impedimentos; 

- escrituração dos fatos 

administrativos; 

- metodologia de cálculo do  

imposto Super Simples; 

- DAS – Guia de Recolhimento do 

Super Simples; 

- DASN – Declaração Anual do 

Simples Nacional 
 
Lucro presumido: 

- o que é forma de opção: 

- forma de escrituração; 

- metodologia de cálculos de 

acordo com a atividade 
econômica; 

- adicional de imposto de renda 

1. Transformação da sala de aula em ambiente 
de reflexão, com o professor executando o 
papel de mediador e facilitador 

2. Criação de situação que facilitem o 
aprendizagem 

3. Desenvolvimento de atividades centradas 
na resolução de problemas. 

4. Exposição de teorias 
Aulas Práticas. 

 
09/06 a 24/06 

Analisar e interpretar as formas 
de opção de regime de 
tributação que a legislação 
permite. 

Planejamento Tributário: evasão e 
elisão fiscal  
 

Aulas Práticas com construção de situação que 
identificam os problemas de redução da carga 
tributária. 
Avaliação Pratica 

24/06 a 07/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 

 
Componente Curricular:    Planejamento Tributário Empresarial          Módulo:  II 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 
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Caracterizar os vários tipos de  
tributos, sua abrangência, fato 
gerador e as normas 
regulamentadoras que os 
disciplina. 
 
Promover a escrituração dos 
documentos geradores de 
tributos em livros próprios de 
acordo com a legislação. 
 
Interpretar os princípios 
norteadores tributários. 
 
 
Analisar e interpretar as 
formas de opção de regime de 
tributação que a legislação 
permite 
 
 
 

Montar com base na legislação, 
cronograma de apuração, 
pagamentos, recolhimentos e 
retenções de tributos 

 
Manter livros fiscais e suas 
exata e tempestiva 
escrituração.  
 
 

Identificar as formas de 
apuração de impostos e suas 
apurações 

 

Elaborar relatórios que facilitam 
a identificar cada imposto ou 
tributo adequado aos diversos 
tipos de empresas. 

Trabalho em grupo 
Observação direta do  aluno, 
através de  exercícios 
práticos. 

 
 

Atividades em Classe com 
exercícios práticos. Trabalho  
e Avaliação prática 

 
 

Atividades em Classe com 
exercícios práticos. 
 

 
 

Atividades em Classe com 
exercícios práticos. Trabalho 
extra classe 

 

Clareza, pontualidade na 
entrega, coerência, precisão. 
 
 
 
 
Clareza, pontualidade na 
entrega, coerência, precisão. 
 
 
 
Clareza, pontualidade na 
entrega, coerência, precisão. 
 
 
 
Clareza, pontualidade na 
entrega, coerência, precisão. 
 
 
 

Utilização correta dos dados 
assimilados para construção 
de nova proposta para a 
questão levantada 
 
Produção de seqüência lógica 
de raciocínio, através do 
reconhecimento dos 
elementos fundamentais: As 
fontes consultadas Fidelidade 
ao tema 
 
 
 
 
Utilização correta dos dados 
assimilados para construção 
de novas proposta para a 
questão levantada 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas; 
Recursos audiovisuais 
Jornais e revistas especializados 
Sites Oficiais 
Publicações especializadas 

ANTONIO, Marcos, FERNANDES, Oliveira, SILVA, Mauro. Direito Tributário. São Paulo: BF&A, 
2009 

MARTINS, Allan, SCARDOELLI, Dimas Yamada. Resumo de Direito Tributário. São Paulo: HJ 
Mizuno, 2008 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E LEGISLAÇÃO RECEITA FEDERAL 
 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela  (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: Antonio Henrique Vitolano 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 

Ensino Técnico 
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ETEc  Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade 

Qualificação: Profissional de Nível Médio de Técnico de Auxiliar de 
Contabilidade 

Módulo: II 

Componente Curricular:  Sistemas de Informações Contábeis  

C.H. Semanal: 2,5 Professor (es): Ezequiel Mendonça e Isac Dione Cintra Ferreira 

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

 
ATRIBUIÇÕES  
 
Utilizar a tecnologia disponível na pesquisa de ferramentas e no desenvolvimento das atividades 
da área. 
 
ÁREA DE ATIVIDADES 
 
Efetuar Lançamentos Contábeis 
Fazer balancetes de Verificação 
Conciliar Contas 
Elaborar demonstrativos contábeis da Empresa 
Emitir Diário, Razão 
Livros Fiscais 
Apurar Impostos 
Computar folha de pagamento dos empregados, empregadores e terceiros. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular:   Sistemas de Informações Contábeis   Módulo: II 
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Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 

Verificar o correto funcionamento dos 
equipamentos e softwares do sistema de 
informação interpretando orientações dos 
manuais e selecionar programas de 
aplicação a partir da avaliação das 
necessidades do usuário. 
 
Analisar os serviços e funções de Sistemas 
Operacionais utilizando suas ferramentas e 
recursos em atividades de configuração, 
manipulação de arquivos, segurança e 
outras. 
 
Analisar a utilização de vários softwares 
disponibilizados pelos órgãos 
governamentais para cumprimento das 
obrigações principais e acessórias. 
 
Pesquisar nas legislações as formas de 
preenchimento, prazo de entrega e 
consequências do não cumprimento das 
mesmas. 
 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

Utilizar adequadamente os recursos de hardware 
dos computadores e efetuar as configurações, nos 
softwares aplicativos, organizando atividades de 
entrada e saída de dados de sistemas de 
informação. 
 
Identificar e utilizar adequadamente os principais 
softwares aplicativos na resolução de problemas 
analisando seu funcionamento. 

 
 
Cumprir tempestivamente as obrigações principais 
e acessórias, utilizando os softwares 
disponibilizados pelos diversos órgãos 
governamentais. 
 
Aplicar a legislação vigente quanto ao correto 
preenchimento dos referidos softwares. 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 

Software da área Contábil: 
• cadastros de empresas; 
• cadastro de Plano de Contas; 
• lançamentos dos atos e fatos 
administrativos; 
• diário; 
• razão; 
• balancete de verificação; 
• apuração do resultado do exercício; 
• balanço patrimonial e demonstração do 
resultado do exercício; 
• gerações de guias deRecolhimento 
 
Software da área deDepartamento Pessoal: 
• cadastro da empresa; 
• cadastros dos funcionários (dependentes 
IR, saláriofamília);  
• cálculo da folha de pagamento; 
• CAGED; 
• SEFIP – com geração de GPS e SEFIP;  
• guias de recolhimento de IRRF; 
• RAIS 
 
Software da área Fiscal:  
• cadastro da empresa segundo a sua opção 
tributária;  
• escrituração do livro registro de entradas;  
• escrituração do livro de saídas; 
• livro de apuração do ICMS; 
• geração de guias derecolhimento 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:   Sistemas de Informações Contábeis   Módulo: II 

Habilidade Bases Tecnológicas e Competências* Procedimento Didáticos Cronograma / Dia e 
Mês 

1Utilizar adequadamente os recursos 
de hardware dos computadores e 
efetuar as configurações, nos 
softwares aplicativos, organizando 
atividades de entrada e saída de 
dados de sistemas de informação. 
 

 
1  Software da área Contábil: 
2  Software da área Fiscal:  
3  Software da área de Departamento Pessoal:  
 
 
 
 

Apresentação das Competências, 
Habilidades e Bases Tecnológicas. 
Metodologia de Trabalho 
Sistema de Avaliação 
Aula Expositiva 
 
 

09/02  a  13/02 

 
4 Aplicar a legislação vigente quanto 
ao correto preenchimento dos 
referidos softwares. 
 

CAGED, SEFIP, RAIS, DIRF, E-SOCIAL, SPED FISCAL, 
PIS e COFINS. 

Aulas práticas em laboratório 
Pesquisas  
Atualização do Software 

16/02  a  17/02 

 
4 Aplicar a legislação vigente quanto 
ao correto preenchimento dos 
referidos softwares. 
 

CAGED, SEFIP, RAIS, DIRF, E-SOCIAL, SPED FISCAL, 
PIS e COFINS. 

Aulas práticas em laboratório 
Pesquisas  
Formatação e Entrega Pesquisas 
Atualização do Software 

02/03  a  13/03 

 
3 Cumprir tempestivamente as 
obrigações principais e acessórias, 
utilizando os softwares 
disponibilizados pelos diversos 
órgãos governamentais. 
 

3 Software da área de Departamento Pessoal:  
• cadastro da empresa; 
 

Aulas expositivas  
Apresentação do Sistema  
Exposição com multimídias 
Aulas práticas em laboratório 
Pesquisas  
Atualização do Software 

16/03  a  27/03 
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4 Aplicar a legislação vigente quanto 
ao correto preenchimento dos 
referidos softwares. 
 

• cadastros dos funcionários (dependentes IR, salário 
família); 
- Backup 
 

 
Aulas expositivas  
Exposição com multimídias 
Aulas práticas em laboratório 
Exercícios Práticos  
Trabalhos Práticos 
Pesquisas  
Simulações de Empresas 
 

30/03  a  10/04 

4 Aplicar a legislação vigente quanto 
ao correto preenchimento dos 
referidos softwares. 
 

- cálculo da folha de pagamento; 
- Backup 
 

 
Aulas expositivas  
Exposição com multimídias 
Aulas práticas em laboratório 
Exercícios Práticos  
Avaliação Prática 
Pesquisas  
Recuperação contínua 
Simulações de Empresas 
 

13/04  a  30/04 

4 Aplicar a legislação vigente quanto 
ao correto preenchimento dos 
referidos softwares. 
 

- cálculo da folha de pagamento; 
- Backup 
 

 
Aulas práticas em laboratório 
Exercícios Práticos  
Simulações de Empresas 
Avaliação Prática 
Recuperação contínua 
 

04/05  a  15/05 
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1Utilizar adequadamente os recursos 
de hardware dos computadores e 
efetuar as configurações, nos 
softwares aplicativos, organizando 
atividades de entrada e saída de 
dados de sistemas de informação. 
 
4 Aplicar a legislação vigente quanto 
ao correto preenchimento dos 
referidos softwares. 
 
 
 
 
 

1 Software da área Contábil: 
• cadastros de empresas; 
• cadastro de Plano de Contas; 
• lançamentos dos atos e fatos administrativos; 
• diário; 
• razão; 
• balancete de verificação; 
• apuração do resultado do exercício; 
• balanço patrimonial e demonstração do resultado do 
exercício; 
• gerações de guias de recolhimento 

 . Backup 
 
 

Aulas expositivas 
Exposição com multimídias 
Aulas práticas em laboratório 
Exercícios Práticos  
Trabalhos Práticos 
Avaliação Prática  
Simulações de Empresas 
 
 
 
 
 
 

18/05  a  29/05 

 
1Utilizar adequadamente os recursos 
de hardware dos computadores e 
efetuar as configurações, nos 
softwares aplicativos, organizando 
atividades de entrada e saída de 
dados de sistemas de informação. 
 
4 Aplicar a legislação vigente quanto 
ao correto preenchimento dos 
referidos softwares. 
 
 
 
 
 

1 Software da área Contábil: 
• cadastros de empresas; 
• cadastro de Plano de Contas; 
• lançamentos dos atos e fatos administrativos; 
• diário; 
• razão; 
• balancete de verificação; 
• apuração do resultado do exercício; 
• balanço patrimonial e demonstração do resultado do 
exercício; 
• gerações de guias de recolhimento 

 . Backup 
 
 
 

Aulas práticas em laboratório 
Exercícios Práticos  
Recuperação contínua  
Simulações de Empresas 
 
 
 
 
 
 
 

01/06  a  19/06 
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2 Identificar e utilizar adequadamente 
os principais softwares aplicativos na 
resolução de problemas analisando 
seu funcionamento. 

 
4Aplicar a legislação vigente quanto 
ao correto preenchimento dos 
referidos softwares. 
 
 
 
 

2 Software da área Fiscal:  
• cadastro da empresa segundo a sua opção tributária;  
• escrituração do livro registro de entradas;  
• escrituração do livro de saídas; 
• livro de apuração do ICMS; 
• geração de guias de recolhimento 

 Backup 
 
 
 
 
 
 

Aulas expositivas 
Aulas práticas em laboratório 
Recuperação contínua 
Trabalhos Práticos 
Simulações de Empresas 
 
 
 
 

22/06  a  07/07 
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IV - Procedimentos de Avaliação 

Componente Curricular:   Sistemas de Informações Contábeis   Módulo: II 

Competência 
(por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de Desempenho 
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1 Verificar o correto 
funcionamento dos 
equipamentos e softwares do 
sistema de informação 
interpretando orientações dos 
manuais e selecionar 
programas de aplicação a partir 
da avaliação das necessidades 
do usuário. 
 
2 Analisar os serviços e 
funções de Sistemas 
Operacionais utilizando suas 
ferramentas e recursos em 
atividades de configuração, 
manipulação de arquivos, 
segurança e outras. 
 
3 Analisar a utilização de vários 
softwares disponibilizados 
pelos órgãos governamentais 
para cumprimento das 
obrigações principais e 
acessórias. 
 
4 Pesquisar nas legislações as 
formas de preenchimento, 
prazo de entrega e 
consequências do não 
cumprimento das mesmas. 
 

Utilizar adequadamente os 
recursos de hardware dos 
computadores e efetuar as 
configurações, nos softwares 
aplicativos, organizando 
atividades de entrada e saída 
de dados de sistemas de 
informação. 
 
 
Identificar e utilizar 
adequadamente os principais 
softwares aplicativos na 
resolução de problemas 
analisando seu 
funcionamento. 
 
 
Cumprir tempestivamente as 
obrigações principais e 
acessórias, utilizando os 
softwares disponibilizados 
pelos diversos órgãos 
governamentais. 
 
Aplicar a legislação vigente 
quanto ao correto 
preenchimento dos referidos 
softwares 

Trabalhos individuais e em grupo, 
Avaliação Prática, Resolução de 
Problemas, Estudo Dirigido, 
Participação, Pontualidade e 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
Trabalhos individuais e em grupo, 
Avaliação Prática, Resolução de 
Problemas, Estudo Dirigido, 
Participação, Pontualidade e 
Observação direta. 
 
 
 
Trabalhos individuais e em grupo, 
Avaliação Prática, Resolução de 
Problemas, Estudo Dirigido, 
Participação, Pontualidade e 
Observação direta. 
 
 
Trabalhos individuais e em grupo, 
Avaliação Prática, Resolução de 
Problemas, Estudo Dirigido, 
Participação, Pontualidade e 
Observação direta. 
 

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

Desempenho prático que 
evidencia: a utilização dos 
software de contabilidade desde 
o cadastro da empresa até a 
elaboração dos relatórios 
contábeis para a tomada de 
decisões. 
 
 
 
Desempenho prático que 
evidencia: 
Aplicação correta dos programas 
da área fiscal para apuração dos 
impostos e elaboração da 
escrituração fiscal. 
 
 
Desempenho prático que 
evidencia: 
A utilização do software da área 
de Pessoal desde os cadastros 
até a geração das obrigações 
pertinentes à área.. 
 
Desempenho prático que 
evidencia: 
A utilização do software da área 
de Pessoal, fiscal e contábil  
desde os cadastros até a 
geração das obrigações 
pertinentes à área.. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Apostilas eVídeos 

 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.- Apostila da Folhamatic 

 BIBLIOGRAFIA 

 YOSHITAKE, Mariano. Manual de Controladoria Financeira, IOB. 

 MARION, José Carlos. Contabilidade Básica, Editora Atlas. 

 RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Comercial, Editora Saraiva.  

 

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 e aproveitamento do 
período letivo. 

 
 

VII – Identificação: 

Nome do professor(a): Ezequiel Mendonça e Isac Dione Cintra Ferreira 

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 

 

 
 


