
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etec: “José Luiz Viana Coutinho” de Jales 

Código: 073 Município: Jales 

Eixo Tecnológico: Gestão de Negócios 

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE 

Qualificação: Técnico em Contabilidade 

Componente Curricular: Contabilidade do Agronegócio 

Módulo: 3º C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Ailton Gois Coveiro 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
a) organização e execução de serviços de contabilidade em geral; 
b) escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários no 
conjunto da organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações;  
c) perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em geral, verificação de 
haveres, revisão permanente ou periódica de escritas, regulações judiciais ou extrajudiciais de 
avarias grossas ou comuns, assistência aos Conselhos Fiscais das sociedades anônimas e 
quaisquer outras atribuições de natureza técnica conferidas por lei aos profissionais de 
contabilidade. 
 
I – Identificar a importância das empresas das indústrias rurais e sua abrangência no setor da 
economia.  
II – Caracterizar os objetivos, uso, conceito, abrangência, importância, necessidade e normas 
para elaboração do Plano de Contas, bem como, as rotinas de classificação contábil para a 
empresa industrial e rural. 
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III – Avaliar a forma mais adequada de custeamento para a empresa industrial e rural 
IV – Organizar partidas contábeis, de conformidade com a origem da operação. 
V – Organizar processos e procedimentos para a apuração do resultado do Exercício e CPV. 
VI – Interpretar o Balanço Patrimonial e demais peças econômicas/financeiras/contábeis 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:       Contabilidade do Agronegócio                                                                                                            Módulo: 3º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

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 
 
 

10 
11 

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/ DIPJ5. 7  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular:       Contabilidade do Agronegócio                                                                                         Módulo: 3º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos 
Cronograma 
/ Dia e Mês 

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

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

Aula Expositiva e Exercícios Proposto em Sala 
de aula, Exercícios Extra-Classe e Pesquisa em 
Grupo, utilização de power point 

 
22/01 a 21/02 

 

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

2. Plano de Contas: • estruturações do Plano 
de Contas 

Aula Expositiva e Exercícios Proposto em Sala 
de aula, Exercícios Extra-Classe e Pesquisa em 
Grupo, utilização de power point 

 
24/02 a 28/02 

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

3. Inventário 
Aula Expositiva e Exercícios Proposto em Sala 
de aula, Exercícios Extra-Classe e Pesquisa em 
Grupo, utilização de power point 

 
05/03 a 08/03 

4. Classificar os diversos fatos 
contábeis em custos e despesas 
atendo a peculiaridade de cada um. 

4. Custos x despesas 
Aula Expositiva e Exercícios Proposto em Sala 
de aula, Exercícios Extra-Classe e Pesquisa em 
Grupo, utilização de power point 

 
10/03 a 15/03 

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

5. Colheita: • custos de armazenamento 
Aula Expositiva e Exercícios Proposto em Sala 
de aula, Exercícios Extra-Classe e Pesquisa em 
Grupo, utilização de power point 

 
17/03 a 22/03 

4. Classificar os diversos fatos contábeis em 

custos e despesas atendo a peculiaridade de 

cada um. 

6. Fluxos contábeis de cultura temporária 
Aula Expositiva e Exercícios Proposto em Sala 
de aula, Exercícios Extra-Classe e Pesquisa em 
Grupo, utilização de power point 

 
24/03 a 05/04 

6. Aplicar e registrar os gastos com a 

cultura permanente. 
7. Culturas permanentes 

Aula Expositiva e Exercícios Proposto em Sala 
de aula, Exercícios Extra-Classe e Pesquisa em 
Grupo, utilização de power point 

 
07/04 a 12/04 



 

________________________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

8. Colheitas de produtos de cultura permanente  
 
14/04 a 17/04 

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

9. Depreciação, amortização e exaustão: • 
culturas permanentes; • máquinas e 
implementos agrícola 

Aula Expositiva e Exercícios Proposto em Sala 
de aula, Exercícios Extra-Classe e Pesquisa em 
Grupo, utilização de power point 

 
22/04 a 25/04 

6. Aplicar e registrar os gastos com a 
cultura permanente. 

10. Fluxos contábeis da cultura permanente 
Aula Expositiva e Exercícios Proposto em Sala 
de aula, Exercícios Extra-Classe e Pesquisa em 
Grupo, utilização de power point 

 
28/04 a 16/05 

6. Aplicar e registrar os gastos com a 
cultura permanente 

11. Tributos e obrigações acessórias: • ITR; • 
DIPF/ DIPJ 

Aula Expositiva e Exercícios Proposto em Sala 
de aula, Exercícios Extra-Classe e Pesquisa em 
Grupo, utilização de power point 

 
19/05 a 06/06 
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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 

Desenvolver formas de comunicação 
adequada ao exercício profissional da 
contabilidade e as necessidades do 
mercado. 
Desenvolver textos técnicos aplicados à 
área da contabilidade de acordo com 
normas e convenções específicas. 
Compreender o funcionamento da 
organização empresarial de forma a 
reconhecer e modificar as atividades 
pertinentes, valorizando a busca da 
melhoria continua. 
Ser capaz de enfrentar e resolver 
situações-problemas, utilizando conceitos 
e procedimentos contábeis, buscando e 
identificando peculiaridades ao fazer e 
pensar. 
Analisar criticamente as idéias e recursos 
da contabilidade e as questões do mundo 
que podem ser respondidas ou 
transformadas por meio do pensar e do 
conhecimento científico.  

Interpretar e identificar 
informações em texto de 
divulgação cientifica. 
Localizar e classificar os 
argumentos e a contra 
argumentação presentes no 
texto. 
Fazer antecipações e 
inferências a cerca do 
assunto do texto 
pesquisado, apoiando-se 
em seus elementos próprio 
ou em conhecimentos 
prévios ou na busca do 
mesmo. 
Participar de atividades 
individuais e grupo, 
potencializando e 
canalizando as diferenças 
individuais para o beneficio 
de todos. 
Identificar e descrever os 
itens fundamentais em cada 
caso estudado.  

Pesquisa bibliográfica, 
atividades práticas e 
exposição e participação em 
debates relacionados ao tema 
em estudo. 
Relatórios das atividades 
desenvolvidas nas aulas 
práticas e teóricas. 
O auto-avaliação das 
atividades práticas 
desenvolvidas. 
Pesquisa bibliográfica, 
participação em atividades 
propostas pelo professor e 
reelaboradas pelos alunos. 
Elaboração de pesquisa de 
campo, socialização da 
pesquisa com os demais 
alunos. Auto-avaliação.. 

Clareza e criatividade 
quanto às atividades e as 
regras propostas. 
Cumprimento na entrega 
da atividade no prazo 
estabelecido. 
Interesse nas discussões 
e avaliações sobre as 
atividades 
desenvolvidas. 
Participação efetiva nas 
atividades propostas. 
Responsabilidade na 
elaboração da pesquisa, 
prazo, precisão no 
relatório. 
 
 
 
 

Elaboração de texto e sítese 
do que foi estudado, 
respeitando prazos e critérios 
pré-estabelecidos. 
Transferir os conhecimentos 
adquiridos para as mais 
diferentes situações de 
interação social. 
Relacionar com as atividade 
do cotidiano e a capacidade 
de identificação de fato, 
opinião ou argumentos na qual 
a idéia está fundamentada. 
Apresentar relatório escrito da 
pesquisa efetuada, com 
fundamentação teórica e/ou 
prática. 
Apresentar exposição oral de 
maneira clara e objetiva dos 
conteúdos selecionados, 
usando a terminologia correta. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Livro CONTABILIDADE RURAL: Contabilidade Agrícola, Contabilidade da Pecuária e Imposto 
de Renda - Pessoa Jurídica – Jose Carlos Marion, 12 edição, 2010 
Apostila  

 

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 decorrer das aulas, quando constatada a existência de 
aluno (s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que 
favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada 
e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de 
aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares de reforço e até 
mesmo o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem. 
 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Ailton Gois Coveiro 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014 
 
 

 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 

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

Nome do coordenador: CLEBER DE OLIVEIRA 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 07/03/2014 
 
 
       
 


