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Etec  

ETEC. DR. JULIO CARDOSO  

Código: 078.01 Município: FRANCA - SP 

Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Qualificação:  

Componente Curricular: Contabilidade Gerencial e Estratégica 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 h.a 

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. 

 Fornecer subsídios aos administradores da empresa.  Definir centro de resultados. 

 Apurar o resultado da alienação. 

 Efetuar balanço de abertura. 

 Reorganizar a contabilidade. 

 Atualizar a contabilidade. 

 Refazer obrigações fiscais de natureza acessória.  

 Recalcular tributos. 

 Diagnosticar os problemas da empresa 
 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico  

1º Semestre  



 

_______________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

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

 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:   CONTABILIDADE GERENCIAL E ESTRATÉGICA                                                                              Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 

Desenvolver a Contabilidade Gerencial 

como ferramenta de tomada de decisão, 

abordando aspectos de controle e gestão 

de custos, finanças e econômicos.  

 

 Analisar os sistemas de informações 

gerenciais integrados na Contabilidade 

Gerencial.  

 

Classificar elementos de custos de 

produtos e serviços para gestão 

estratégica de custos da produção.  

 

Distinguir aspectos de riscos e reorganizar 

os controles internos de acordo com a 

equivalência patrimonial. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

4. 

Aplicar a Contabilidade Gerencial como 

instrumento de gestão e de tomadas de 

decisão.  

 

Utilizar todas as informações gerenciais 

para subsídio da contabilidade gerencial.  

 

Aplicar componentes de custos para as 

decisões e decisões estratégicas de custos.  

 

Proceder à avaliação dos controles internos 

e riscos para subsidiar a reorganização 

empresarial e avaliar todo o patrimônio. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

Aspectos fundamentais da Contabilidade 

Gerencial  

 

 

Contabilidade Gerencial e os sistemas de 

informações gerenciais  

 

Custeio de produtos e serviços para decisões 

gerenciais  

 

Gestões estratégicas de custos  

 

Avaliação de risco e controle interno  

 

Reorganização Empresarial  

 

Equivalência Patrimonial 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular:   CONTABILIDADE GERENCIAL E ESTRATÉGICA                                                                                      Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma 
/ Dia e Mês 

1. Aplicar a Contabilidade Gerencial 

como instrumento de gestão e de 

tomadas de decisão.  

1. Aspectos fundamentais da 

Contabilidade Gerencial  

Apresentação das Bases Tecnologicas / Habilidades / Competencias / 
Método de Trabalho e Avaliação / Aula Expositiva com utilização do 
Quadro Negro e/ou Multimídia 

09/02 a 27/02 

2. Utilizar todas as informações 

gerenciais para subsídio da 

contabilidade gerencial.  

2. Contabilidade Gerencial e os sistemas 

de informações gerenciais  

Aula Expositiva com utilização do Quadro Negro e/ou Multimídia   
Elaboração de exercícios individuais e/ou em grupo/Interpretação de 
textos / Recuperação Continua : Exercícios de Fixação com trabalhos 
individuais 

02/03 a 27/03 

3. Aplicar componentes de custos 

para as decisões e decisões 

estratégicas de custos.  

3. Custeio de produtos e serviços para 

decisões gerenciais  

Aula Expositiva com utilização do Quadro Negro e/ou Multimídia   
Elaboração de exercícios práticos individuais e/ou em grupos. 
Recuperação Continua : Exercícios de Fixação com trabalhos 
individuais 

27/03 a 06/04 

3. Aplicar componentes de custos 

para as decisões e decisões 

estratégicas de custos.  

4. Gestões estratégicas de custos  

Aula Expositiva com utilização do Quadro Negro e/ou Multimídia   
Elaboração de exercícios individuais e/ou em grupo. 
Estudo de Caso / Recuperação Continua : Exercícios de Fixação com 
trabalhos individuais 

17/04 a 24/04 

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

5. Avaliação de risco e controle interno  

Aula Expositiva com utilização do Quadro Negro e/ou Multimídia   
Elaboração de exercícios individuais e/ou em grupo. 
Estudo de Caso / Recuperação Continua : Exercícios de Fixação com 
trabalhos individuais 

27/04 a 22/05  

4. Proceder à avaliação dos 

controles internos e riscos para 

subsidiar a reorganização 

empresarial e avaliar todo o 

patrimônio. 

6. Reorganização Empresarial  

Aula Expositiva com utilização do Quadro Negro e/ou Multimídia   
Elaboração de exercícios individuais e/ou em grupo. 
Estudo de Caso / Jogos Empresariais 
Recuperação Continua : Exercícios de Fixação com trabalhos 
individuais 

25/05 a 08/06 
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4. Proceder à avaliação dos 

controles internos e riscos para 

subsidiar a reorganização 

empresarial e avaliar todo o 

patrimônio. 

7. Equivalência Patrimonial 

Aula Expositiva com utilização do Quadro Negro e/ou Multimídia   
Elaboração de exercícios individuais e/ou em grupo. 
Estudo de Caso / Jogos Empresariais 
Recuperação Continua : Exercícios de Fixação com trabalhos 
individuais 

19/06 a 07/07 

 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

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

1. Desenvolver a 

Contabilidade Gerencial como 

ferramenta de tomada de 

decisão, abordando aspectos 

de controle e gestão de 

custos, finanças e 

econômicos.  

Desenvolver e utilizar a 

Contabilidade Gerencial como 

ferramenta de tomada de 

decisão. 

 
Avaliação escrita Individual / 
Exercícios práticos 
individuais 
 
 

 
Clareza; interpretação e 
 Objetividade. 
 
 
 
 
 

 
Desenvolvimento e utilização 

da ferramenta gerencial para 

a tomada de decisão propicia 

para a situação problema 

 
Resolução de exercícios 
conforme orientação em sala 
de aula. 
 

2. Analisar os sistemas de 

informações gerenciais 

integrados na Contabilidade 

Gerencial.  

 

2. Analisar, propor e relatar a 

importância dos sistemas de 

informações gerenciais 

integrados na Contabilidade 

Gerencial.  

 

Avaliação escrita individual 

sobre os sistemas de 

informações gerenciais 

Participação e Interesse para 

identificar os sistemas de 

informações gerenciais 

propícios para cada situação 

problema . 

Coesão 

Clareza na analise do 

sistemas gerencial adequado 

conforme conteúdo 

apresentado . 

Precisão  

 

A correta analise da 

importância dos sistemas de 

informações gerenciais 

integrados na Contabilidade 

Gerencial, para a tomada de 

decisão propicia para a 

situação problema. 
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3. Aplicar componentes de 

custos para as decisões e 

decisões estratégicas de 

custos. 

Diversificar e aplicar os 

componentes de custos para 

as decisões e decisões 

estratégicas de custos. 

Avaliação escrita individual 

sobre os componentes de 

custos para as decisões e 

decisões estratégicas de 

custos com simulações de 

cenários empresariais 

Criticidade 

Assimilação de conteúdo 

Clareza 

Coesão  

Aplicação correta dos 

componentes de custos para 

as decisões e decisões 

estratégicas de custos. 

4. Proceder à avaliação dos 

controles internos e riscos 

para subsidiar a 

reorganização empresarial e 

avaliar todo o patrimônio. 

Proceder à avaliação dos 

controles internos e riscos para 

subsidiar a reorganização 

empresarial e avaliar todo o 

patrimônio 

Avaliação escrita individual 

de normas do lucro real 

Observação direta em sala 

Pesquisa e apresentação 

escrita sobre receita bruta e 

liquida Participação e 

interesse em sala de aula 

Trabalhos individuais sobre 

receitas  

Precisão,  

Clareza,  

Organização. 

 

 
 
 
 
 

Aplicação correta utilizando 

itens de controles internos e 

riscos para subsidiar a 

reorganização empresarial e 

avaliar todo o patrimônio 

 
 
Resolução dos exercícios e 
relatórios.  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Recursos Audiovisuais 

 Vídeos 

 Publicações Especializadas 

 BIBLIOGRAFIA: 

 Revista Técnica: IOB – Informações Objetivas (informativo) 

 Lei 6.404/76 – Lei das Sociedades por Ações e 11.638/02 

 Site especifico “ “ www.receita.fazenda.gov.br “ 

 

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, conforme item IV constante neste plano de trabalho docente. 
 

 

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  

Etec: ETEC Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca - SP 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade 

Qualificação:  

Componente Curricular: Contabilidade do Agronegócio 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5  

Professor: 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: 
Identificar as atividades agropecuárias e as suas formas de gestão.  
Preparar demonstrações contábeis com a finalidade de assessorar a auditoria e fornecer 
subsídios aos administradores da empresa. 
Amortizar os gastos e custos incorridos na atividade rural. 
Inventariar o patrimônio. 
Cálculo e análise dos índices de liquidez, endividamento, imobilizado e rotatividade de estoque. 
ATIVIDADES: 
Disponibilizar documentos e livros. Aplicar os princípios e as convenções contábeis. 
Estruturar as demonstrações financeiras. Projetar orçamentos. Prestar esclarecimentos.  
Preparar relatórios. 

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 DO AGRONEGÓCIO                                                                                Módulo: III 
 

 

Nº 

 

Competências 

 
N
º 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

9 

 Identificar as formas de exploração da 
atividade agropecuária e as suas formas de 
gestão.  
 Estruturar o Plano de Contas de acordo com 
a legislação vigente. 
Mensurar e organizar o inventário a partir da 
apropriação dos custos contábeis. 
Elaborar o inventário de acordo com a 
apuração dos custos. 
Segregar os custos das despesas, tratando-as 
de acordo com as normas contábeis. 
Identificar os gastos com colheita, bem como 
os custos com armazenamento e seu impacto 
no resultado do exercício. 
Identificar e apropriar corretamente os gastos 
com as culturas permanentes desde a 
preparação do solo até a colheita. 
Identificar de acordo com a legislação vigente 
as depreciações, amortizações e exaustão.  
 
Planejar e organizar a prestação de contas 
com os órgãos públicos através do 
cumprimento das obrigações principais e 
acessórias. 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

Aplicar os conceitos das diversas formas de 
exploração na atividade agropecuária. 
 
Classificar os diversos fatos contábeis de acordo 
com o Plano de Contas. 
 
Elaborar o inventário de acordo com a apuração 
dos custos. 
 
Classificar os diversos fatos contábeis em custos 
e despesas atendo a peculiaridade de cada um. 
 
Elaborar relatórios gerenciais abordando os 
aspectos de custo de armazenamento no 
resultado do exercício. 
 
Aplicar e registrar os gastos com a cultura 
permanente. 
 
Efetuar os cálculos da depreciação, amortização e 
exaustão na atividade agropecuária. 
 
Elaborar a prestação de contas em entidades 
governamentais no cumprimento das obrigações 
principais e acessórias. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

3 
4 
 

5 
6 
 

7 
 
 

8 
9 
 
 

Propriedade rural: 
• formas de exploração – pessoa física e pessoa 
jurídica; 
• associações na exploração da atividade 
agropecuária; 
• contabilidade rural; 
• ano agrícola x exercício social; 
• produtos agrícolas com colheitas em períodos 
diferentes 
Plano de Contas: 
• estruturações do Plano de Contas 
 Inventário 
Custos x despesas 
Colheita: 
• custos de armazenamento 
Fluxos contábeis de cultura temporária 
Culturas permanentes 
Colheitas de produtos de cultura permanente 
Depreciação, amortização e exaustão: 
• culturas permanentes; 
• máquinas e implementos agrícolas 
Fluxos contábeis da cultura permanente 
Tributos e obrigações acessórias: 
• ITR; • DIPF/ DIPJ 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular: CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO                                                                                Módulo: III 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos 
Cronograma / 

Dia e Mês 

Promover e incentivar atividades de 
pesquisa e trabalho em equipe, identificar 
habilidades e aplicar conceitos. 

Projeto interdisciplinar 
- Desenvolvimento do Projeto 
interdisciplinar 
 

09/02 a 23/02 

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

Propriedade rural: 
• formas de exploração – pessoa física e pessoa 
jurídica; associações na exploração da atividade 
agropecuária; contabilidade rural; ano agrícola x 
exercício social; produtos agrícolas com colheitas 
em períodos diferentes. 

- Aulas expositivas 
- Diálogo 
- Pesquisas 
- Aulas práticas 

 
24/02 a 26/03 

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

Plano de Contas: 
• estruturações do Plano de Contas 

- Aulas expositivas 
- Pesquisas 
- Aulas práticas 

27/03 A 09/04 

Elaborar o inventário de acordo com a 
apuração dos custos. Classificar os 
diversos fatos contábeis em custos e 
despesas atendo a peculiaridade de cada 
um. 

Inventário 
Custos x despesas 
Colheita: 
• custos de armazenamento 
 

- Aulas expositivas 
- Aulas práticas 
- Trabalho individual e em grupo 10/04 a 23/04 

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

Fluxos contábeis de cultura temporária 
 

- Aulas expositivas 
- Aulas práticas 
- Trabalho individual e em grupo 

24/04 a 21/05 
 

Aplicar e registrar os gastos com a cultura 
permanente. 

Culturas permanentes 
Colheitas de produtos de cultura permanente 

- Aulas expositivas 
- Aulas práticas 
- Trabalho individual e em grupo 

22/05 a 02/06 

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

Depreciação, amortização e exaustão: 
• culturas permanentes; 
• máquinas e implementos agrícolas 

- Aulas expositivas 
- Aulas práticas 
- Trabalho individual e em grupo 

03/06 a 17/06 

Elaborar a prestação de contas em 
entidades governamentais no cumprimento 
das obrigações principais e acessórias. 

Fluxos contábeis da cultura permanente 
Tributos e obrigações acessórias: 
• ITR; DIPF/ DIPJ 

- Aulas expositivas 
- Aulas práticas 
- Trabalho individual e em grupo 

18/06 a 07/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

Componente Curricular: CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO                                                                                Módulo: III 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de Desempenho 

Aplicação dos conhecimentos 
adquiridos pelos alunos em 
situações ou problemas 
teórico-práticos, selecionados 
de maneira a permitir a 
integração entre disciplinas 
dos períodos. 

Aprofundamento da socialização dos 
alunos, contextualização dos 
conhecimentos adquiridos em sala de 
aula, organização, pontualidade e 
desenvolvimento de habilidades.  
 

- Observação direta 
- Pesquisas 
- Trabalho em grupo 

- Clareza 
- Coerência 
- Senso crítico 
- Organização 

Contextualização dos 
conhecimentos adquiridos em 
sala de aula, organização, 
pontualidade e 
desenvolvimento de 
habilidades. 

Identificar as formas de 
exploração da atividade 
agropecuária e as suas 
formas de gestão. 
 

Qualificar e diferenciar os fatos 
administrativos que ocorram nas 
empresas Rurais. 

- Avaliação escrita 
- Pesquisas 

- Clareza 
- Coerência 
- Senso crítico 
- Participação e interesse 

Evidenciar conhecimentos 
acerca da importância das 
propriedades rurais e 
relacionar com a economia. 

Estruturar o Plano de Contas 
de acordo com a legislação 
vigente. 
 

Elaborar codificação contábil, pertinente 
ao fato administrativo, enquadrando-o 
ao Plano de Contas. 

- Avaliação prática 
- Participação 
- Trabalho de pesquisa 

- Clareza 
- Coerência 
- Organização 
- Viabilidade 
- Cumprimento de prazos 

Demonstrar conhecimento na 
elaboração do plano de 
contas da empresa rural e 
classificar os gastos rotineiros 
corretamente de acordo com 
o plano de contas. 

Mensurar e organizar o 
inventário a partir da 
apropriação dos custos 
contábeis. 
Elaborar o inventário de 
acordo com a apuração dos 
custos 

Classificar os fatos contábeis que 
envolvem os custos de acordo com a 
sua aplicabilidade. 
 

- Trabalhos práticos 
- Estudos de caso 

- Clareza 
- Coerência 
- Organização 

Demonstrar conhecimento 
crítico acerca da forma mais 
adequada de custeamento 
para a empresa rural. 

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

Analise de custos no auxílio da gestão 
do negócio. Relacionar corretamente os 
gastos no processo colheita e 
armazenagem. 

- Avaliação prática 
- Trabalho em grupo 

- Clareza 
- Coerência 
- Organização 

Demonstrar conhecimento 
prático na escrituração 
contábil na empresa rural. 
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Identificar os gastos com 
colheita, bem como os custos 
com armazenamento e seu 
impacto no resultado do 
exercício 

Identificar e apropriar 
corretamente os gastos com 
as culturas permanentes 
desde a preparação do solo 
até a colheita. 
 
Identificar de acordo com a 
legislação vigente as 
depreciações, amortizações e 
exaustão.  
 

Efetuar lançamentos contábeis e o 
encerramento mensal, Extraindo 
Balancete de Verificação, Apuração do 
Resultado do Exercício, CPV Balanço 
Patrimonial e Demonstração de 
Resultado do Exercício. 

- Avaliação prática 
- Observação direta 
 

- Clareza 
- Coerência 
- Seqüência lógica 
- Organização 

Demonstrar conhecimento 
nos procedimentos de 
apuração de resultado do 
exercício, CPV e elaborar 
corretamente o Balancete de 
Verificação, Balanço 
Patrimonial e DRE. 

Planejar e organizar a 
prestação de contas com os 
órgãos públicos através do 
cumprimento das obrigações 
principais e acessórias. 

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

- Avaliação prática 
- Observação direta 

- Clareza 
- Coerência 
- Organização 
- Viabilidade 
- Senso crítico 

Demonstrar conhecimento 
sobre os métodos de 
apuração dos impostos e 
sobre a tributação específica 
para a empresa rural. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- Apostilas 
- Jornais e revistas 
- Publicações especializadas 
- Páginas da WEB 

BIBLIOGRAFIA: 

MATTOS, Zilda Paes de Barros. Contabilidade Financeira Rural. Editora Atlas, 1999 

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) 

       
      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: 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 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 

 

 
 
 
 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 
 

Centro Paula Souza – 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETEC Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: FRANCA – SP 

Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS 

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade. 

Qualificação:  Módulo: III 

Componente Curricular: Contabilidade Pública 

C.H. Semanal: 2,5 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. 

 - Atender a obrigações fiscais acessórias. 
 - Assessorar auditoria. 
 - Controlar a entrada de ativos imobilizados. 
 - Inventariar o patrimônio. 
 - Fornecer subsídios aos administradores da empresa. 
 - Aplicar princípios e convenções contábeis. 
 - Estruturar das demonstrações financeiras. 
 - Projetar de orçamentos. 
 - Disponibilizar documentos e livros. 
 - Preparar relatórios. 
 - Efetuar balanço de abertura. 
 - Atualizar a contabilidade. 
 - Examinar documentos fiscais e legislação. 
 - Reestruturar plano de contas. 
 - Interpretar legislação. 
 - Verificar a consistência e comportamento das contas. 
 - Elaborar relatórios gerenciais. 
 - Auxiliar na elaboração do balanço. 
 - Elaborar fluxo de caixa. 
 

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 Pública                                                       Módulo: III 
 

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar os regimes contábeis aplicados à 
Contabilidade Pública. 
 
 
 
 
Compreender os diversos fatos contábeis 
dentro dos sistemas orçamentários, 
financeiro, patrimonial e de compensação. 
 
 
 
Compreender e caracterizar o Plano de 
Contas dos sistemas: financeiro, 
patrimonial e de compensação e do 
sistema orçamentário. 
 
Proceder à escrituração dos diversos fatos 
administrativos desde a abertura até o 
encerramento do exercício. 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar nos fatos administrativos os regimes 
contábeis pertinentes. 
 
  
 
 
Elaborar os registros dos diversos fatos contábeis 
dentro dos sistemas: orçamentário, financeiro, 
patrimonial e de compensação. 
 
 
 
Classificar os fatos administrativos de acordo com 
o Plano de Contas dos vários sistemas. 
 
 
 
Organizar e efetuar os registros contábeis de 
acordo com as contas e suas funções dentro de 
cada sistema. 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

Conceito de Contabilidade 
Pública: 
• campos de atuação; 
• regimes contábeis aplicados à 
Contabilidade Pública 
 
Sistemas contábeis: 
• sistemas orçamentários; 
• sistemas financeiros; 
• sistemas patrimoniais; 
• sistemas de compensação 
  
Plano de Contas do sistema financeiro, 
patrimonial e de compensação: 
• funções das contas; 
• Plano de Contas do sistema orçamentário 
 
 Escriturações contábeis: 
• lançamentos contábeis de abertura do 
exercício financeiro no sistema 
orçamentário, financeiro, patrimonial e de 
compensação. 
• lançamentos contábeis de rotina durante o 
exercício financeiro; 
• lançamentos contábeis de encerramento 
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5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 

 
Caracterizar as diversas demonstrações 
contábeis financeiras de acordo com a 
legislação vigente. 
 
 
 
Identificar na Contabilidade as 
determinações da Lei Orçamentária. 
 
 
 
 
Organizar toda a rotina contábil de acordo 
com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 

 
Extrair as diversas demonstrações contábeis de 
acordo com a legislação vigente. 
 
 
 
 
Proceder aos registros dos fatos administrativos 
de acordo com orçamento público. 
 
 
 
 
Aplicar à rotina contábil, as normas contidas na 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 

do exercício financeiro. 
 Demonstrações contábeis segundo a Lei 
4.320/64: 
• balanços orçamentários; 
• balanços financeiros; 
• demonstrações das variações patrimoniais 
 
O orçamento público: 
• conceito; 
• processos de planejamento orçamentário: 
o plano plurianual; diretrizes orçamentárias e 
orçamentos anuais. 
 
 Lei de Responsabilidade Fiscal e seus 
demonstrativos contábeis 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:         Contabilidade Pública                                                                      Módulo:  III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar nos fatos 
administrativos os regimes 
contábeis pertinentes. 
 
 

Conceito de Contabilidade 
Pública: 

• campos de atuação; 

• regimes contábeis aplicados à 

Contabilidade Pública 
 

 

Aulas expositivas. 
Exercícios teóricos. 

       Recuperação contínua com atividades 
teóricas diversificadas para revisão de conteúdo.  

09/02 a 20/02 

Elaborar os registros dos 
diversos fatos contábeis dentro 
dos sistemas: orçamentário, 
financeiro. 

Sistemas contábeis: 

• sistemas orçamentários; 

• sistemas financeiros; 

 
 

Aulas expositivas. 
Exercícios teóricos. 

       Recuperação contínua com atividades 
teóricas diversificadas para revisão de conteúdo. 

 
23/02 a 27/02 

Elaborar os registros dos 
diversos fatos contábeis dentro 
dos sistemas: patrimonial e de 
compensação. 

Sistemas contábeis: 

• sistemas patrimoniais; 

• sistemas de compensação 

 

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

02/03 a 06/03 

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

O orçamento público: 

• conceito; 

 

Aulas expositivas. 
Exercícios teóricos. 
Recuperação contínua com atividades teóricas 

diversificadas para revisão de conteúdo. 

 
09/03 a 13/03 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 
 

Centro Paula Souza – 2015  

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

O orçamento público: 

• processos de planejamento 

orçamentário: o plano plurianual; 
lei de diretrizes orçamentárias; lei 
orçamentária anual. 
 

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

16/03 a 27/03 

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

Plano de Contas do sistema 
Financeiro, Patrimonial e de 
Compensação: 

• funções das contas; 

 

Aulas expositivas. 
Exercícios teóricos. 

Recuperação contínua com atividades teóricas 
diversificadas para revisão de conteúdo. 

 
30/03 a 10/04 

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

• Plano de Contas do sistema 

Orçamentário 
 

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

13/04 a 30/04 

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

Escriturações contábeis: 
lançamentos contábeis do sistema 
orçamentário.  

Aulas expositivas. 
Exercícios teóricos. 
Exercícios práticos. 

       Recuperação contínua com atividades 
teóricas e práticas diversificadas para revisão de 
conteúdo. 

 
04/05 a 15/05 

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

Escriturações contábeis: 
lançamentos contábeis do sistema 
financeiro.  

Aulas expositivas. 
Exercícios teóricos. 
Exercícios práticos. 

       Recuperação contínua com atividades 
teóricas e práticas diversificadas para revisão de 
conteúdo. 

 
18/05 a 29/05 
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Organizar e efetuar os 
registros contábeis de acordo 
com as contas e suas funções 
dentro de cada sistema. 
 

Escriturações contábeis: 
lançamentos contábeis do sistema 
patrimonial. 

Aulas expositivas. 
Exercícios teóricos. 
Exercícios práticos. 

       Recuperação contínua com atividades 
teóricas e práticas diversificadas para revisão de 
conteúdo. 

 
01/06 a 12/06 

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

Escriturações contábeis: 
lançamentos contábeis do sistema 
de compensação.  

Aulas expositivas. 
Exercícios teóricos. 
Exercícios práticos. 

       Recuperação contínua com atividades 
teóricas e práticas diversificadas para revisão de 
conteúdo. 

 
15/06 a 19/06 

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

Demonstrações contábeis 
segundo a Lei 4.320/64: 

• balanços orçamentários; 

• balanços financeiros; 

• demonstrações das variações 

patrimoniais 
 

Aulas expositivas e dialogadas 
Aulas práticas 
Utilização de recursos tecnológicos 

       Pesquisas  
       Trabalho em grupo 

 
22/06 a 26/06 

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

 
 

Lei de Responsabilidade Fiscal e 
seus demonstrativos contábeis 
 

 

Aulas expositivas e dialogadas 
Aulas práticas 
Utilização de recursos tecnológicos 

       Pesquisas  
       Trabalho em grupo 

 
29/06 a 07/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:          Contabilidade Pública                                                              Módulo:  III 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

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

Identificar os regimes 
contábeis aplicados à 
Contabilidade Pública. 
 
 
 
Compreender os diversos 
fatos contábeis dentro dos 
sistemas orçamentários, 
financeiro, patrimonial e de 
compensação. 
 
 
Compreender e caracterizar o 
Plano de Contas dos 
sistemas: financeiro, 

Separar os fatos e atos 
contábeis e registrar de acordo 
com os regimes 

 

 

Classificar e efetuar 
lançamentos contábeis, nos 
sistemas financeiro, 
orçamentário, patrimonial e de 
compensação. 

 

 
Dimensionar os sistemas de 
contas e Plano de Contas. 

Aulas expositivas.  
Avaliação escrita.  
 
 
 
 
 
Aulas expositivas. 
Avaliação teórica 
 
 
 
 
Aulas expositivas. 
Trabalho de pesquisa 
Avaliação teórica. 

 - Clareza 
 - Coerência 
 - Participação 
 - Interesse 
 
 
 - Clareza 
 - Coerência 
 - Senso crítico 
 - Participação 
 - Interesse 
 
 
 - Clareza 
 - Coerência 
 - Senso crítico 

Evidenciar conhecimentos 
básicos sobre os Regimes 
Contábeis Aplicados a 
Contabilidade Pública 
 
 
Demonstrar conhecimento 
prático nos lançamentos 
contábeis e nos sistemas 
financeiro, orçamentário, 
patrimonial e de 
compensação de acordo com 
a legislação e de maneira 
organizada. 
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patrimonial e de 
compensação e do sistema 
orçamentário. 
 
 
Proceder à escrituração dos 
diversos fatos administrativos 
desde a abertura até o 
encerramento do exercício. 
 
 
 
Caracterizar as diversas 
demonstrações contábeis 
financeiras de acordo com a 
legislação vigente. 
 
 
Identificar na Contabilidade as 
determinações da Lei 
Orçamentária. 
 
 
 
Organizar toda a rotina 
contábil de acordo com a Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Efetuar a escrituração contábil 
de acordo com os padrões da 
Contabilidade Pública 
utilizando-se para isso dos 
sistemas apropriados. 

 

Levantar informações e 
elaborar os balanços 
orçamentário, financeiro e 
patrimonial. 

 

 

Interpretar a Lei devidamente 

 

 

 

Conhecer e aplicar a Lei de 
Responsabilidade Fiscal 

 
 
 
 
 
Aulas expositivas. 
Avaliação Prática 
 
 
 
 
Aulas expositivas. 
Avaliação Prática. 
 
 
 
 
Avaliação teórica 
Trabalhos em sala 
 
 
 
 
Avaliação teórica 

 - Participação 
 - Interesse 
 
 
 
 - Resolução de problemas 
 - Percepção 
 - Senso crítico 
 - Participação 
 - Interesse 
 
- Resolução de problemas 
 - Percepção 
 - Senso crítico 
 - Participação 
 - Interesse 
 
 
 - Clareza 
 - Coerência 
 - Senso crítico 
 - Participação 
 - Interesse 
 

Demonstrar conhecimento do 
funcionamento do Plano de 
Contas na Administração 
Pública. 
 
Demonstrar conhecimento 
analítico sobre os sistemas 
orçamentário, financeiro, 
patrimonial e de 
compensação. 
Demonstrar conhecimento no 
levantamento de informações 
para posterior confecção de 
balanços orçamentário, 
financeiro e patrimonial 
 
 
 
 
 
 
Interpretar e aplicar a lei 
corretamente. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Manual de Contabilidade Pública do TESOURO NACIONAL 
Contabilidade Pública – João Angélico (Editora Atlas) 

 
 

 

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: Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de 
Contabilidade 

Módulo: II 

Componente Curricular: Contabilidade Tributária e Fiscal 

C.H. Semanal: 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 IRPJ E CSLL e outros. 

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

 Calcular impostos de empresas classificadas no regime simples. 

 Calcular PIS-Pasep. 

 Calcular COFINS. 

 Calcular lucro real, presumido e arbitrado 

 Calcular imposto de renda. 

 Calcular contribuição social sobre o lucro líquido. 

 

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 Tributária Fiscal          Módulo:  III 
 

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

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

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceder aos registros 
contábeis de acordo com RIRPJ, empresas 
tributadas pelo 
lucro real. 
 
Estruturar o planejamento 
tributário como fator 
determinante de forma de 
apuração do lucro real mensal 
ou trimestral. 
 
Estruturar de forma clara e 
objetiva a demonstração de 
receita bruta e líquida, bem 
como toda a demonstração do 
resultado do exercício. 
 
Proceder à escrituração do 
LALUR, de acordo com a 
legislação vigente, focando a 
parte A e B, do LALUR, 
apurando corretamente a base 
de cálculo da contribuição social 
sobre o lucro líquido e do 
imposto de renda pessoa 
jurídica. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

Empresas tributadas pelo 
lucro real: normas básicas; 
• despesas dedutíveis e 
indedutíveis; 
• provisões dedutivas; multa 
por infração fiscal e multa de 
mora; 
• aluguéis; remunerações de 
sócios, diretores e 
administradores; 
• participações dos 
empregados nos lucros 
 
Formas de apurações: lucro 
real trimestral; prazos e formas 
de recolhimento 
 
Recolhimento por estimativa: 
lucro real anual 
 
Demonstrações do resultado 
do período: apuração do lucro 
real; conceitos fundamentais; 
receita operacional bruta; receita 
operacional líquida; 
• lucro líquido 
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Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planejar e organizar a 
escrituração do SPED contábil 
conforme legislação vigente. 
 
 
Planejar a base de cálculo do 
lucro presumido, escrituração e 
metodologia e organizar o 
adicional do imposto de renda. 
 
Analisar as informações 
geradas na contabilidade como 
fator fundamental para o correto 
preenchimento das obrigações 
principais e acessórias. 

5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 

Classificar a escrituração 
contábil levando em conta os 
aspectos da escrituração fiscal 
digital SPED contábil. 
 
Estruturar a escrituração e o 
cálculo do lucro presumido e o 
adicional do imposto de renda 
 
Utilizar as informações 
contábeis como subsídio do 
correto preenchimento das 
obrigações principais e 
acessórias. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 

LALUR: 
• apuração do lucro real 
esquematicamente; 
• contribuição social sobre 
lucro; normas de escrituração e 
modelo do LALUR 
• formas de escrituração; 
registro de controle; 
• modelo da parte A; 
• modelo da parte B 
 
Escrituração contábil digital: 
• SPED contábil 
l 
Lucro presumido: 
• o que é forma de opção: ο 
forma de escrituração; ο 
metodologia de cálculos de 
acordo com a atividade 
econômica; o adicional de 
imposto de renda 
 
Obrigações principais e 
acessórias: 
• DIPJ; 
• DIRPF 
;• RAIS; 

 SEFIP: 
• Conectividade social 
• DANS 
• DIRF 
• DCTF/ DACON 
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Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 • CAGED 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:    Planejamento Tributário Empresarial          Módulo:  III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Proceder aos registros 
contábeis de acordo com 
RIRPJ, empresas tributadas 
pelo 
lucro real. 
 

lucro real: normas básicas; 
• despesas dedutíveis e 
indedutíveis; 
• provisões dedutivas; multa 
por infração fiscal e multa de 
mora; 
• aluguéis; remunerações de 
sócios, diretores e 
administradores; 
• participações dos 
empregados nos lucros 

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. 

 
 

24/02 a 11/03 
 
 

11/03 a 26/03 

Estruturar o planejamento 
tributário como fator 
determinante de forma de 
apuração do lucro real mensal 
ou trimestral. 

Formas de apurações: lucro 
real trimestral; prazos e formas 
de recolhimento 

 

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 

Estruturar de forma clara e 
objetiva a demonstração de 
receita bruta e líquida, bem 
como toda a demonstração do 
resultado do exercício. 

Recolhimento por estimativa: 
lucro real anual 
 

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 

Proceder à escrituração do 
LALUR, de acordo com a 
legislação vigente, focando a 
parte A e B, do LALUR, 
apurando corretamente a base 
de cálculo da contribuição 
social 
sobre o lucro líquido e do 
imposto de renda pessoa 
jurídica 

Demonstrações do resultado 
do período: apuração do lucro 
real; conceitos fundamentais; 
receita operacional bruta; receita 
operacional líquida; 
• lucro líquido 
 
 
 

 

Transformação da sala de aula em ambiente de 
reflexão, com o professor executando o papel de 
mediador e facilitador 
Criação de situação que facilitem o aprendizagem 
esenvolvimento de atividades centradas na 
resolução de problemas. 
Exposição de teorias Aulas Práticas. 

 
25/05 a 09/06 

Classificar a escrituração 
contábil levando em conta os 
aspectos da escrituração fiscal 
digital SPED contábil. 
 

LALUR: 
• apuração do lucro real 
esquematicamente; 
• contribuição social sobre 
lucro; normas de escrituração e 
modelo do LALUR 
• formas de escrituração; 
registro de controle; 
• modelo da parte A; 
• modelo da parte B 
 
Escrituração contábil digital: 
• SPED contábil 
 

Transformação da sala de aula em ambiente de 
reflexão, com o professor executando o papel de 
mediador e facilitador 
Criação de situação que facilitem o aprendizagem 
Desenvolvimento de atividades centradas na 
resolução de problemas. 
Exposição de teorias 

Aulas Práticas. 

 
25/05 a 09/06 

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

Lucro presumido: 
• o que é forma de opção: ο 
forma de escrituração; ο 
metodologia de cálculos de 
acordo com a atividade 
econômica; o adicional de 
imposto de renda 

Desenvolvimento de atividades centradas na 
resolução de problemas. 

Aulas Práticas 
Cálculos de tributos 
Avaliação Pratica 

09/02 a 24/02 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Utilizar as informações 
contábeis como subsídio do 
correto preenchimento das 
obrigações principais e 
acessórias 

Obrigações principais e 
acessórias: 
• DIPJ; 
• DIRPF 
;• RAIS; 

 SEFIP: 
• Conectividade social 
• DANS 
• DIRF 
• DCTF/ DACON 
• CAGED 

Atividades práticas em sistemas 
Avaliação pratica 
 
 
 
 
Atividade prática em sistemas 
Avaliação prática 

09/06 a 24/06 
 
 
 
 
 

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

 
Componente Curricular:    Planejamento Tributário Empresarial          Módulo:  III 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

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

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

Utilizar as técnicas que 

esclareçam, os conceitos de 

despesas e custos indedutiveis 

através da legislação 

 

 

 

 

 

 

Aplicar a demonstração de 

Resultado e organizar as 

informações na apuração dos 

impostos 

 

 

 

 

Organizar os relatórios que 

determinam a apuração do 

imposto com base no lucro real 

 

 

 

 

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. 
 
 

 
 
 

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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Competência 
 (por extenso) 

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

 
Planejar e organizar a 
escrituração do Livro de 
Apuração do Lucro Real-
LALUR focando todos os seus 
aspectos de acordo com a 
legislação vigente. 
 
Planejar e organizar a 
escrituração do SPED contábil 
conforme legislação vigente. 
 
 
 
Planejar a base de cálculo do 
lucro presumido, escrituração 
e metodologia e organizar o 
adicional do imposto de 
renda. 
 
 
Analisar as informações 
geradas na contabilidade 
como fator fundamental para 
o correto preenchimento das 
obrigações principais e  
acessórias 

 

Elaborar as informações 

necessárias e os programas 

para geração de contabilidade 

 

 

 

 

Elaborar procedimentos que 

permitam geração da 

escrituração contábil para o 

SPED 

 

 

Organizar os relatórios que 

determinam a apuração do 

imposto com base no Lucro 

Presumido 

 

 

Elaborar procedimentos que 

permitam geração de 

declarações acessorias 

 
Atividades em Classe com 
exercícios práticos.  
Avaliação Pratica 
Recuperação 
 
 
 
Atividades práticas na 
geração  de arquivo em 
sistemas de contábil 
 
 
 
 
Atividade prática de geração 
e avaliação das informações 
do SPED 
 
 
 
 
Atividade pratica individual  
Recuperação 
 
 
 
 
 

 
Clareza, pontualidade na 
entrega, coerência, precisão. 
 
 
 
 
 
Clareza, interação, precisão 
e coerência 
 
 
 
 
 
Capacidade de se atualizar 
tecnicamente aplicando na 
prática os conhecimentos 
adquiridos - Viabilidade 
Cumprimento de prazos 
 
 
Capacidade de se atualizar 
tecnicamente aplicando na 
prática os conhecimentos 
adquiridos - Viabilidade 
Cumprimento de prazos 

 
Utilização correta dos 
procedimentos fiscais de 
geração de tributos 
 
 
 
 
Geração de arquivos validos 
para transmissão aos órgão 
públicos 
 
 
 
 
Produção de seqüência lógica 
de raciocínio, através do 
reconhecimento dos 
elementos fundamentais: As 
fontes consultadas Fidelidade 
ao tema 
 
Geração de arquivos validos 
para transmissão aos órgão 
públicos 
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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 

REGULAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA 

MANUAL DOS SPED 
 

 

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: Antônio Henrique Vitolano 

Assinatura:                                                                                        Data: 18/02/2015 

 

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: TÉCNICO  EM CONTABILIDADE 

Qualificação: Técnico em Contabilidade Módulo:III 

Componente Curricular:  Desenvolvimento do TCC de Contabilidade 

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:  
 O TÉCNICO EM CONTABILIDADE é o profissional que desempenha tarefas relativas à 
contabilidade e auxilia a administração das entidades. Analisa a documentação contábil e 
elabora o plano de contas. Organiza, controla e arquiva documentos relativos à atividade contábil 
e prepara as conciliações contábeis. Registra as operações de débito e crédito da empresa, 
ordenando os movimentos de partidas simples e dobradas. Prepara a documentação, apura 
haveres, direitos e obrigações legais. Constitui e regulariza empresas, examina e classifica 
documentos fiscais e parafiscais. Auxilia no atendimento à fiscalização e precede a consultoria 
empresarial. Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos, efetua 
contabilidade gerencial e realiza controle patrimonial. 
 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 

Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: DTCC  de Contabilidade                                                                                                      Módulo: III 

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 

Articular o conhecimento científico e 
tecnológico numa perspectiva 
interdisciplinar. 

Definir fases de execução de projetos com 
base na natureza e na complexidade das 
atividades.  

Correlacionar recursos necessários e plano 
de produção.  

 
Identificar fontes de recursos necessários 
para o desenvolvimento de projetos. 

Analisar e acompanhar o desenvolvimento 
do cronograma físico-financeiro.  

Avaliar de forma quantitativa e qualitativa o 
desenvolvimento de projetos.  

 
Analisar metodologias de gestão da 
qualidade no contexto profissional.  

 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 

Consultar catálogos e manuais de fabricantes e 
de fornecedores de serviços técnicos  
 
Classificar os recursos necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
Utilizar de modo racional os recursos destinados 
ao projeto  
 
Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do 
projeto.  

 

Construir gráficos,  planilhas e fluxogramas.  
 

Comunicar ideias de forma clara e objetiva por 
meio de textos e explanações orais. 
 
Organizar as informações, os textos e os dados, 
conforme formatação definida. 

 
 

 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
 
 
9 
10 

Referencial teórico: pesquisa e compilação 
de dados, produções científicas etc.  

 
Construção de conceitos relativos ao tema 
do trabalho: definições, terminologia, 
simbologia etc.  

Definição dos procedimentos metodológicos  

 Cronograma de atividades  
 Fluxograma do processo  
 
Dimensionamento dos recursos necessários. 

 

Identificação das fontes de recursos. 

Elaboração dos dados de pesquisa: seleção, 
codificação e tabulação. 

Análise dos dados: interpretação, explicação 
e especificação.  

Técnicas para elaboração de relatórios, 
gráficos, histogramas.  

 

Sistemas de gerenciamento de projeto. 

Formatação de trabalhos acadêmicos. 



 

 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:   DTCC  de Contabilidade                                                                                                   Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 

fornecedores de serviços 
técnicos  

 Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc.  

Aulas expositivas, debates, exercícios práticos e trabalhos em 

grupos. 

 
09/02 a 27/02 

2. Classificar os recursos 
necessários para o 

desenvolvimento do projeto  

 Construção de conceitos relativos 
ao tema do trabalho: definições, 
terminologia, simbologia etc.  

 

Pesquisas, aulas expositivas e debates. 

. 02/03 a 13/03 

2. Classificar os recursos 
necessários para o 

desenvolvimento do projeto 

Dimensionamento dos recursos 
necessários. 

 

Pesquisas sobre o assunto 16/03 a 27/03 

3. Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao projeto  

 Identificação das fontes de 
recursos. 

  

Pesquisa, aulas expositivas e trabalhos  em grupos.  

 30/03 a 10/04 

4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  

 

 Definição dos procedimentos 
metodológicos  

Cronograma de atividades  
Fluxograma do processo 

Aulas expositivas, pesquisa  13/04 a 24/04 

4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  

 

 Definição dos procedimentos 
metodológicos  

Cronograma de atividades  
Fluxograma do processo 

Trabalhos em grupos; apresentação de trabalhos em grupos 

sobre os conteúdos desenvolvidos.  27/04 a 08/05 
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4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  

 

 Elaboração dos dados de 
pesquisa: seleção, codificação e 
tabulação. 

 

 

Trabalho em equipe, pesquisas 11/05 a 22/05 

5. Construir gráficos,  planilhas 
e fluxogramas. 

Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas.  

 

Aulas expositivas, pesquisa e trabalhos em grupos; 

apresentação de trabalhos em grupos sobre os conteúdos 

desenvolvidos.  
25/05 a 05/06 

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

 Análise dos dados: interpretação, 
explicação e especificação.  

 

Aulas expositivas e debates. 

 08/06 a 19/06 

7. Organizar as informações, 
os textos e os dados, conforme 
formatação definida. 

 

 Sistemas de gerenciamento de 
projeto. 

 

 

 

Orientações para organização final do TCC 22/06 a 26/06 

7. Organizar as informações, 
os textos e os dados, conforme 
formatação definida. 

Formatação de trabalhos 
acadêmicos. 

 

Aplicação das normas ABNT sobre o TCC 29/06 a 07/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: DTCC de Contabilidade                                                                                                       Módulo: III 

Competência 
 (por extenso) 

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

1.Articular o conhecimento 
científico e tecnológico numa 
perspectiva interdisciplinar. 

Construção de conceitos 
relativos ao tema 

Elaborar pesquisa e 
apresentar relatórios. 

Clareza de ideias e sequência 
lógica. 

Capacidade de elaborar 
relatórios. 

2. Definir fases de execução 
de projetos com base na 
natureza e na complexidade 
das atividades.  

Verificar os métodos de 
elaboração de cronograma 
físico-financeiro. 

Estudo de caso e 
observação direta. 

Coerência com a realidade e 
organização de ideias. 

Evidenciar conhecimento e 
técnicas sobre cronogramas. 

3. Correlacionar recursos 
necessários e plano de 
produção.  

Avaliar as diversas técnicas de 
elaboração de projetos. 

Simulações de situações e 
observação direta. 

Compreensão e 
relacionamento de ideias. 

Demonstrar conhecimento 
pertinente à elaboração de 
projetos.. 

4. Identificar fontes de 
recursos necessários para o 
desenvolvimento de projetos. 

Observar as diversas 
fontes de 
informações. 

Avaliação escrita em grupo 
ou individual. 

Organização e clareza de 
ideias. 

Apresentar clareza de dados 
organizados. 

5. Analisar e acompanhar o 
desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro.  

Elaborar relatórios de 
desempenho e 
identificar as fontes de 
recursos aplicadas no 
desenvolvimento dos 
projetos. 

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

Demonstrar conhecimento 
para interpretação dos dados 
coletados. 

6. Avaliar de forma 
quantitativa e qualitativa o 
desenvolvimento de projetos.  

Aplicar técnicas e 
métodos de gestão de 
qualidade. 

Pesquisa, simulação e 
planificação estratégica. 

Clareza, organização e 
compreensão das normas 
legais. 

Demonstrar conhecimento 
para interpretação dos dados 
coletados. 

7. Analisar metodologias de Comparar os métodos Observação direta, avaliação Participação, iniciativa, Apresentação com clareza e 
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gestão da qualidade no 
contexto profissional.  

 

e técnicas aplicados 
na elaboração dos 
projetos. 

escrita e trabalhos em 
grupos ou individuais. 

organização e sequência 
lógica. 

coerência dos dados 
organizados sobre o 
desenvolvimento de projetos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Vídeos temáticos, páginas da Web, textos de apoio, recursos audiovisuais. 

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; 

 A Produção de Relatórios de Pesquisa, BERNARDES, Maria Eliza Mattosinho & JOVANOVIC, Maria 

Luiza – Editora Fontoura – Jundiaí/SP;  

BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION - BIE. 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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ETECDr. JULIO CARDOSO 

Código: 78 Município: FRANCA 

Eixo tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS 

Habilitação Profissional de TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Qualificação: Módulo: III 

Componente Curricular: ESTRUTURA E ANÁLISE DAS DEMOSNTRAÇÕES FINANCEIRAS 

C.H. Semanal: 5,00 Professora: Rita Lombarde Vilela Vitoriano 

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 próprios de uma empresa comercial, industrial ou 
prestação de serviços; 

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

 comunicar-se com os profissionais das equipes, utilizado vocabulário técnico específico; 

 negociar e documentar, nos formatos legais, usuais, contratos típicos da produção, da 
distribuição e da comercialização; 

 identificar as estruturas orçamentárias e societárias das organizações e relacioná-las com os 
processo 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; 
o dos sistemas de informações; 

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

 utilizar a tecnologia disponível na pesquisa de produtos e no desenvolvimento das atividades da 
área.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:ESTRUTURA E ANÁLISE DAS DEMOSNTRAÇÕES FINANCEIRAS    Módulo : III                                                                   
 

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

Avaliar e analisar a estrutura das 
demonstrações contábeis, sua importância 
dentro do processo de Análise de 
Balanços. 
 
Contextualizar os Princípios e Convenções 
Contábeis, para a correta aplicação das 
normas e técnicas contábeis de Análise de 
Balanço. 
 
Avaliar e analisar as normas da 
padronização das Demonstrações 
Contábeis. 

 
ElElaborar relatórios avaliando a real situação 

financeira, econômica das empresas, 
enaltecendo  os pontos  positivos e 
subsidiando o empresário com informações 
para superar os pontos fracos e negativos 
da empresa. 
 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estruturar asDemonstrações Contábeis como 
fator fundamental no processo de Análise de 
Balanço e demais Demonstrações Financeiras. 
 
Relatar a importância dos princípios e convenções 
contábeis dentro do processos de estrutura e 
analise das Demonstrações Financeiras. 
 
Coletar dados e demais informações contábeis, 
para melhor padronizar as demonstrações 
financeiras e aplicação das técnicas de Análise de 
Balanço. 
 
Elaborar relatórios sobre o desempenho 
econômico / financeiro da empresa à luz das 
técnicas de análise de Balanços. 
 
Identificar e aplicar os vários índices, coeficientes, 
quocientes e indicadores utilizadose aplicados nas 
Técnicas de Análise de Balanço. 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importância da análise einterpretação de 
balanços: 
• conceito e abrangência 
 
Princípios e convençõescontábeis 
 
Estrutura das demonstraçõescontábeis: 
• balanço patrimonial; 
• demonstração do resultado doexercício; 
•demonstrações das mutações dopatrimônio 
líquido; 
• DFC; 
• DMPL; 
• DLPA; 
• DVA 
 
Padronização das 
demonstraçõesfinanceiras: 
• modelo/ exemplo; 
• análise vertical/ horizontal: 
  - o conceito, importância, análise 
einterpretação 
• indicadores de imobilização; 
• indicadores de endividamento; 
• indicadores econômicos; 
• indicadores financeiros; 
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5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
8 

• estudo da necessidade líquida decapital de 
giro; 
• tesouraria 
 
Cálculo e análise de prazo médio: 
• cálculo e análise de giro: 
 - o prazo médio estoque 
 - o prazo médio recebimento 
 - o prazo médio de pagamento 
 
Grau de alavancagem: 
• grau de alavancagem financeira; 
• grau de alavancagem operacional 
 
EVA – MVA, Goodwill, ROI, ROA, 
RSPL 
 
Consolidação do balanço 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:     ESTRUTURA E ANÁLISE DAS DEMOSNTRAÇÕES FINANCEIRASMódulo : III    
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

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

 
 

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

 

Aulas expositivas  
Debates  
Exercícios  
 

 
 
 
 
 

09//02 a 20/02 

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

 

2.Princípios e Convenções 
Contábeis 
 

 
 
 
 

Aulas expositivas  
Debate 
Exercícios práticos  
Trabalho em dupla  
 
 

 
 
 
 

23/02 a 02/03 

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

 
 
 

 

3Estrutura das demonstrações 
contábeis: 
• balanço patrimonial; 
 
 
 
 
 

 

Aulas expositivas  
Trabalho Prático em equipe   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03/03 a 14/03 
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3.Coletar dados e demais 
informações contábeis, para 
melhor padronizar as 
demonstrações financeiras e 
aplicação das técnicas de 
Análise de Balanço. 

 

3• demonstração do resultado 
doexercício; 
 
 
 
 
 
 
 

Aulas expositivas 
Exercícios Práticos  
 
 
 
 
 

16/03 a 21/03 

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

 

3•demonstrações das mutações 
do patrimônio líquido; 
 
 
 
 
 

Aulas expositivas  
Exercícios Práticos  
 
 
 
 
 

23/03 a 28/03 

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

 

3• DFC; 
 
 
 
 
 
 

Aulas expositivas 
Trabalho Prático em equipe   
 

30/03 a 02/04 

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

3• DLPA; 
 
 
 
 
 
 
 

Aulas expositivas  
Exercícios Práticos  
 

 
 

06/04 a 11/04 
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3 Coletar dados e demais 
informações contábeis, para 
melhor padronizar as 
demonstrações financeiras e 
aplicação das técnicas de 
Análise de Balanço. 

3• DVA 

Aulas expositivas  
Exercícios Práticos  
 

13/04 a 18/04  

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

 

4 Padronização das 
demonstrações financeiras: 
• modelo/ exemplo; 
 
 
 

Aula Expositiva 
Trabalho prático em equipe 
Palestra dia do Contabilista (24/04) 
 
 

22/04 a 30/04 

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

 

4• análise vertical/horizontal 
  - o conceito, importância, análise 
e interpretação 
 
 
 

Aula Expositiva 
Trabalho prático em equipe 
 

04/05 a 09/05 

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

 

4• indicadores de imobilização; 
• indicadores de endividamento; 
• indicadores econômicos; 
•indicadores  financeiros;e 
interpretação 
 

Aula Expositiva 
Trabalho prático em equipe  
Estudo de caso  

11/05 a 23/05 

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

4• estudo da necessidade líquida 
de capital de giro; 
 
• tesouraria 
 

Aula expositiva 
Estudo dirigido 
Avaliação  

25/05 a 30/05 
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5 Identificar e aplicar os vários 
índices, coeficientes, 
quocientes e indicadores 
utilizando-se aplicados nas 
Técnicas de Análise de 
Balanço. 
 
 
 
 

 

5 Cálculo e análise de prazo 
médio: 
• cálculo e análise de giro: 
 - o prazo médio estoque 
 - o prazo médio recebimento 
 - o prazo médio de pagamento 
 
 
 
 

Aula Expositiva  
Exercícios Práticos  

01/06 a 08/06 

5 Identificar e aplicar os vários 
índices, coeficientes, 
quocientes e indicadores 
utilizando-se aplicados nas 
Técnicas de Análise de 
Balanço. 

 
 

 

6 Grau de alavancagem: 
• grau de alavancagem financeira; 
 
• grau de alavancagem 
operacional 
 
 

Aula Expositiva 
Exercícios Práticos  

 
 

09/06 a 13/06 
 
 
 
 

5 Identificar e aplicar os vários 
índices, coeficientes, 
quocientes e indicadores 
utilizando-se aplicados nas 
Técnicas de Análise de 
Balanço. 
 
 

 

7 EVA – MVA, Goodwill, ROI, 
 
 
 

Aula Expositiva 
Pesquisa e Apresentações  
Debate 
 
 

15/06 a 20/06 
 
 

5 Identificar e aplicar os vários 
índices, coeficientes, 
quocientes e indicadores 
utilizando-se aplicados nas 
Técnicas de Análise de 
Balanço. 

 

, ROA, RSPL 
 
 
 

 
Aula Expositiva 
Pesquisa e Apresentações  
Debate 
 
 
 

 
22/06 a 27/06 

 
 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 
 

  

 
5 Identificar e aplicar os vários 
índices, coeficientes, 
quocientes e indicadores 
utilizando-se aplicados nas 
Técnicas de Análise de 
Balanço. 

 
 

8 Consolidação do balanço 
 
 

Aula Expositiva  
Debate 

29/06 a 07/07 
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IV –Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: ESTRUTURA E ANÁLISE DAS DEMOSNTRAÇÕES FINANCEIRAS Módulo : III 
 

Competência 
(por extenso) 

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

Avaliar e analisar a estrutura 
das demonstrações contábeis, 
sua importância dentro do 
processo de Análise de 
Balanços. 
 
 

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

Observação Direta 
Debates 
 

Clareza, coesão  
Capacidade de se atualizar 
tecnicamente aplicando na 
prática 
 

 Síntese escrita ou oral 
demonstrando a importância 
das demonstrações contábeis. 

Contextualizar os Princípios e 
Convenções Contábeis, para 
a correta aplicação das 
normas e técnicas contábeis 
de Análise de Balanço. 
 
 
 
 
Avaliar e analisar as normas 
da padronização das 
Demonstrações Contábeis. 
 
 
 
 
 
 

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

 

Debates 
Trabalhos em dupla  
Observação Direta 
 

Clareza ,  precisão e coesão. 
Cumprimento de prazos 
Fidelidade às fontes 
consultadas 
Capacidade de se atualizar 
tecnicamente aplicando na 
prática 
 

Desempenho que evidencie 
habilidade em definir e aplicar 
os princípios e convenções 
contábeis.  
 

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

 

Trabalho prático em equipe 
Estudo dirigido 
Observação Direta 

Clareza ,  precisão e coesão. 
Cumprimento de prazos 
Fidelidade às fontes 
consultadas 
Viabilidade 
Capacidade de se atualizar 
tecnicamente aplicando na 
prática 

Desempenho que evidencie 
habilidade em definir e 
aplicara coleta de dados e a 
padronização das 
Demonstrações Contábeis. 
Síntese escrita ou oral da 
proposta de solução do 
problema utilizando-se das 
técnicas contábeis.  
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Elaborar relatórios avaliando a 
real situação financeira, 
econômica das empresas, 
enaltecendo os pontos 
positivos e subsidiando o 
empresário com informações 
para superar os pontos fracos 
e negativos da empresa. 

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

 

Pesquisas 
Avaliação Escrita 
Estudo de Caso  
Estudo dirigido 
Debates 
Trabalhos Práticos em grupo 
Observação Direta 

Clareza ,  precisão e coesão. 
Cumprimento de prazos 
Fidelidade às fontes 
consultadas 
Viabilidade 
Capacidade de se atualizar 
tecnicamente aplicando na 
prática 
 
 

Desempenho que evidencie 
habilidade em elaborar 
relatórios que evidenciam o 
desempenho financeiro da 
empresa. 
Síntese escrita ou oral da 
proposta de solução do 
problema utilizando-se das 
técnicas contábeis. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas, Recursos Audiovisuais, Filmes  

Jornais e Revistas (Veja, Exame, Você S/A, Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil). 

Publicações Especializadas, paginas da WEB, outros  

www.crcsp.org.br 

www.portaltributario.com.br 

www.iobonline.com.br 

MORANTE, Antônio Salvador. Análise das Demonstrações Financeiras. Editora Atlas. 

RIBEIRO, Osni Moura.Contabilidade Comercial Fácil.Editora Saraiva, 2009. 

RIBEIRO, Osni Moura. Estrutura e Análise de Balanços Fácil. Editoria Saraiva, 2013. 

OLIVEIRA, Celso A . M. Contabilidade Moderna. Editora Saraiva. 

SANVICENTE, Antônio Zoratto. Editora Atlas, 2009. 

SILVA, José Pereira da. Análise Financeira das Empresas. Editora Atlas. 

TREUHERZ, Rolf M. Análise Financeira por Objetivos. Editora Pioneira. 

 

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

Os estudos de recuperação serão contínuos com recursos e metodologias diferenciados, através de  
revisões de conteúdos, correções de atividades realizadas em sala, trabalhos, avaliações, 
esclarecimentos de dúvidas, utilização do e-mail para realização de atividades de reforço, 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: RITA LOMBARDE VILELA VITORIANO 

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 

 

http://www.crcsp.org.br/
http://www.portaltributario.com.br/
http://www.iobonline.com.br/
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Etec: Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078.01 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios. 

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade 

Qualificação:  

Componente Curricular: Tópicos Especiais de Contabilidade 

Módulo: III C. H. Semanal: 5,0  

Professor: Paulo Henrique Flávio 

 

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



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

 
Atividades: 



Atividades de apoio à auditoria. 
Efetuar o Balanço Social. 
Conhecer a Contabilidade Internacional. 
Atender a Contabilidade do Terceiro 
Setor. 
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III – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Tópicos Especiais de Contabilidade                                                                                                                 Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 

 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Analisar os aspectos que envolvem o processo 

de harmonização contábil e o seu impacto no 

resultado do exercício.  

 

 

 

 

 

2. Pesquisar os vários organismos internacionais 

de Contabilidade, como fator norteador das 

normatizações e harmonizações internacionais.  

 

  

 

 

3. Planejar os vários registros pertinentes à 

gestão patrimonial, financeira e econômica das 

organizações do 3º setor.  

 

 

 

 

 

 

4. Classificar os elementos que envolvem 

apuração de resultado das empresas do 3º setor, 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

1. Organizar os registros e procedimentos contábeis 

visando sua harmonização com a Contabilidade 

Internacional, de acordo com os diversos órgãos 

contábeis internacionais e normatizados pelo Comitê de 

Pronunciamento Contábil (brasileiro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utilizar os vários instrumentos internacionais de 

Contabilidade, respaldado pelo Comitê de 

Pronunciamento Contábil (CPC), para subsidiar os 

registros e os relatórios contábeis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proceder aos registros contábeis de uma organização 

do 3º setor de acordo com a legislação.  

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

1. CPC - Comitê de pronunciamento Contábil  

 

 

2. Contabilidade Internacional:  

 Causa das diferenças internacionais  

 Por que da harmonização contábil 

 Vantagem e desvantagem da harmonização 

contábil internacional 

 Por que adotar normas internacionais de 

Contabilidade 

 Principais organismos mundiais e 

regionais responsáveis pela 

internacionalização da Contabilidade; 

 The International Accounting  Standard 

Board(IASB)- Colegiado de Padrões 

Contábeis Internacional; 

 

 

        Contabilidade do 3º setor: 

 A identidade das entidades sem fins 

lucrativos; 

 Principais características das entidades 

sem fins lucrativos; 

 Plano de contas; 

 Fluxo contábil de operações típicas; 

 Contabilização  das doações subvenções, 
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4. 

 

 

 

 

5. 

 

focando seus aspectos tributários, bem como a 

forma como devem ser demonstrados os 

resultados.  

 

 

 

5. Planejar indicadores do Balanço Social e 

classificar itens do Controle Interno da 

Auditoria e organizar e classificar os elementos 

para a Perícia Contábil.  

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aplicar os aspectos tributários na apuração contábil 

do 3º setor e sua demonstração patrimonial, financeira e 

econômica através das diversas peças contábeis.  

 

 

5. Proceder com elementos para o Balanço Social, 

aplicar o controle interno da auditoria e os registros 

para a perícia contábil  

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

contribuições, auxílios recebidos pelas 

entidades sem fins lucrativos; 

 Reconhecimento contábil do trabalho 

voluntário; 

 

4. Elaborar Balanço Social  

 

 

Controladoria; 

 Noções de Controladoria 

 Funções, papel do Controller; 

 Noções de Auditoria e Pericia 

Contábil. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Tópicos Especiais de Contabilidade                                                                                                       Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

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

1. CPC - Comitê de 
pronunciamento Contábil  

Aula expositiva e prática resolução de exercícios  
Atividade  de pesquisa 
Uso de multimídia 
Apostila 

09/03 a 20/03 

2 - Utilizar os vários 
instrumentos internacionais de 
Contabilidade, respaldado pelo 
Comitê de Pronunciamento 
Contábil (CPC), para subsidiar 
os registros e os relatórios 
contábeis.  
 

 
2. Contabilidade Internacional:  
Causa das diferenças 
internacionais. Por que da 
harmonização contábil 

  
Aula expositiva e prática resolução de exercícios  
Atividade  de pesquisa  
Apostila  

09/02 a 20/02 

Vantagem e desvantagem 
da harmonização contábil  
internacional.  Por que adotar 
normas  internacionais de 
Contabilidade 
 

  

Aula expositiva  e dialogada 
Apostila 
Atividade em sala 

23/02 a 27/02 
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Principais organismos mundiais e 
regionais responsáveis pela 
internacionalização da 
Contabilidade;  The International 
Accounting  Standard 
Board(IASB)- Colegiado de 
Padrões Contábeis Internacional; 
The International Federation of 
Accountants (IFAC) – Federação 
Internacional de Contadores  

 

 
Aula expositiva  
Apostila 
Aula expositiva e prática estudo de caso 

 
02/03 A 06/03 

3. Proceder aos registros 
contábeis de uma organização 
do 3º setor de acordo com a 
legislação.  
 

3. Contabilidade do 3º setor:  
 A identidade das entidades sem 
fins lucrativos;  
 Principais características das 
entidades sem fins lucrativos  
 

Aula expositiva,  e prática resolução de exercícios  
Apostila 
Atividade de recuperação dos conteúdos 
estudados 

23/03 a 02/04 
 

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

 
Plano de Contas:  
 Estrutura do Plano de Contas;  
 

Aula expositiva, e prática resolução de exercícios  
Apostila 
 

06/04 a 30/04 
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5. Planejar indicadores do 
Balanço Social e classificar 
itens do Controle Interno da 
Auditoria e organizar e 
classificar os elementos para a 
Perícia Contábil.  
 

 
Fluxo contábil das operações 
típicas;  
 Contabilização das doações 
subvenções, contribuições e 
auxílios recebidos pelas entidades 
sem fins lucrativos 
 
  
 

Aula expositiva, e prática resolução de exercícios  
Apostila 
 

04/05 a 29/05 

 Reconhecimento contábil do 
trabalho voluntário  
1. Elaborar o Balanço Social 

Aula expositiva, e prática resolução de exercícios  
Apostila 

01/06 a 15/06 

 2. Controladoria:  
 Noções de Controladoria;  
 Funções e papel do controller.  
 
 

Aula expositiva, e prática resolução de exercícios  
Apostila 

16/06 a 30/06 

 Noções de Auditoria e Perícia 
Contábil 

Aula expositiva, e prática resolução de exercícios  
Apostila 

01/07 a 07/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de Avaliação
1
 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Analisar os aspectos que 

envolvem o processo de 

harmonização contábil e o seu 

impacto no resultado do 

exercício.  

Aplicar os conceitos e princípios  
dos pronunciamentos  na gestão 
do negócio. 
 

Trabalhos individuais ou em 
grupos. 
Pesquisa e apresentação escrita. 
 

Clareza de ideias  

Coesão e coerência  

 

Desempenho prático que 
evidencia o reconhecimento e 
interpretação dos 
pronunciamentos nas 
atividades cotidianas da 
contabilidade. 
 

2. Pesquisar os vários 

organismos internacionais de 

Contabilidade, como fator 

norteador das normatizações e 

harmonizações internacionais.  

.  

Reconhecer as organizações 

internacionais que editam normas 

contábeis  

Analise de Relatórios e gráficos  

Atividade prática e experimental  

Observação direta  

Pertinência das informações  

Cumprimento das tarefas 

individuais. Cumprimento dos 

prazos.  

Apresentar de forma ordenada as 

informações  

Ter raciocínio lógico  

Assimilar o conteúdo  

Sintetizar as informações 

selecionadas  

3. Planejar os vários registros 

pertinentes à gestão patrimonial, 

financeira e econômica das 

organizações do 3º setor.  

Identificar as particularidades do 

terceiro setor e sua organização   

Apresentação do Trabalho de 

Pesquisa  

Demonstração Prática  

Trabalho em grupo  

Avaliação escrita 

Coesão e coerência  

Domínio de Conceito  

Atendimento as regras  

Desempenho prático que evidencia 

a formação patrimonial das 

empresas do 3º setor  

4. Classificar os elementos que 

envolvem apuração de resultado 

das empresas do 3º setor, 

focando seus aspectos 

tributários, bem como a forma 

como devem ser demonstrados 

Realizar pesquisas  

Organizar as informações  

Identificar condições de avaliação 

social  

Apresentação do Trabalho de 

Pesquisa  

Demonstração Prática  

Trabalho em grupo  

Pertinência das informações  

Cumprimento das tarefas 

individuais. Cumprimento dos 

prazos.  

Desempenho prático que evidencia 

a formação patrimonial das 

empresas do 3º setor 
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os resultados.  

5. Planejar indicadores do 

Balanço Social e classificar 

itens do Controle Interno da 

Auditoria e organizar e 

classificar os elementos para a 

Perícia Contábil.  

Realizar pesquisas  

Organizar as informações  

Identificar condições de avaliação 

social  

Demonstração Prática  

Trabalho em grupo  

Coesão e coerência  

Organização  

Domínio de Conceito  

Atendimento as regras  

Desempenho prático que evidencia 

a formação patrimonial das 

empresas do 3º setor 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Manual de contabilidade – FIPECAFI – Editora Atlas 4. Ed.  
RIBEIRO, Osni Moura. Demonstrações Financeiras – Ed. Saraiva 2. Ed.  
REIS, Arnaldo. Demonstrações Contábeis – Ed. Saraiva 3. Ed  
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos – Ed. Atlas 9. Ed  

 
 

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

Os estudos de recuperação serão contínuos nas situações de aprendizagem diárias, com os recursos e 
metodologias previstos no ITEM IV – Instrumentos de Avaliação, além de outros: pesquisa bibliográfica; 
pesquisa webgráfica; pesquisa de campo em empresas; estudo de caso; atividade prática, produção de 
relatórios; produção de textos diversos; participação em projetos interdisciplinares. 
  Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do 
período letivo 

 
 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Paulo Henrique Flávio 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 18/03/2015 

 
 

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, 18 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


