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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
1. Classificar os lançamentos contábeis observando os princípios e convenções contábeis. 
2. Calcular e contabilizar operações de compra e venda de mercadorias e seus respectivos ajustes na 
apuração do resultado do exercício. 
3. Organizar as fichas de controle de estoque permitindo a conferência entre os resultados apresentados na 
ficha de estoque e o resultado contábil. 
4. Classificar juros e descontos promovendo o seu registro na contabilidade. 
5. Aplicar e contabilizar cálculos de depreciação, amortização e exaustão. 
6. Desenvolver todo o processo de apuração do resultado do exercício, de modo a demonstrar o lucro 
líquido gerado pela empresa no período. 
7. Organizar e contabilizar os fatos contábeis gerados no setor de pessoal da empresa. 

8. Classificar e organizar as contas que integram as demonstrações contábeis e estruturando-as de acordo 

com a legislação vigente. 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 



 

________________________________________________________________________________________ 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:  Contabilidade Empresarial e Comercial                                                                                                                 Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

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

Identificar dentro dos vários fatos   
dministrativos a observância dos princípios 
e convenções contábeis 
objetivando a transparência e 
objetividade dos resultados 
contábeis. 
 
Elaborar as partidas dobradas dos fatos 
que envolvem as compras e as vendas de 
mercadorias. 
 
Analisar as fichas de estoque, e o seu  
inventário de acordo 
com a metodologia de avaliação de 
estoque. 
 
Constituir relatórios contábeis e gerenciais 
demonstrando o impacto dos juros,  
descontos e seguros no resultado do 
exercício. 
 
Promover registro de ativo imobilizado,  
calculando, registrando e contabilizando 
valores de depreciações e amortizações. 
 
 
Planejar, analisar e avaliar o processo de 
apuração do resultado do exercício. 
 

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

Classificar os lançamentos contábeis observando 
os princípios e convenções contábeis. 
 
Calcular e contabilizar operações de compra e 
venda de mercadorias e seus respectivos ajustes 
na apuração do resultado do exercício. 
 
Organizar as fichas de controle de estoque 
permitindo a conferência entre os resultados 
apresentados na ficha de estoque e o resultado 
contábil. 
 
Classificar juros e descontos promovendo o seu 
registro na contabilidade. 
 
Aplicar e contabilizar cálculos de depreciação, 
amortização e exaustão. 
 
Desenvolver todo o processo de apuração do 
resultado do exercício, de modo a demonstrar 
o lucro líquido gerado pela empresa no período. 
 
Organizar e contabilizar os fatos contábeis 
gerados no setor de pessoal da empresa. 
 
 
Classificar e organizar as contas que integram as 
demonstrações contábeis e estruturando-as de 
acordo com a legislação vigente. 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

Princípios e convenções 
contábeis: 
• conceitos e aplicabilidade 
 
Operações com mercadorias: 
• fatos que alteram o valor das 
compras: 
ο ICMS; 
ο frete; 
ο devolução de compras 
• fatos que alteram o valor das 
vendas: 
ο descontos incondicionais; 
ο ICMS sobre vendas; 
ο frete sobre vendas; 
ο devolução de vendas 
 
Estoque: 
• critérios de avaliações de 
estoque: 
ο PEPS; 
ο UEPS; 
ο custo médio 
 
Juros, descontos, seguro: 
• conceitos, aplicabilidade, e 
impacto na formação do 
resultado econômico 
Depreciação, amortização, 
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7. 
 
 
 
8. 
 

Elaborar as partidas contábeis gerada pelo 
departamento de pessoal da empresa, 
aplicando o princípio da competência dos 
exercícios. 
 
Estruturar o balanço patrimonial e a 
demonstração do resultado do exercício de 
acordo com a legislação vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 

exaustão: 
• conceito; 
• metodologia de cálculo: 
ο cálculo linear e acelerado; 
ο método pela soma dos 
dígitos 
 
Apuração completa do 
resultado do exercício: 
• cálculo e apuração do CMV; 
• cálculo e apuração do RCM; 
• ajustes das receitas e das 
despesas; 
• cálculo da CSLL e do IRPJ 
 
Folha de Pagamento e Folha 
de Pro Labore: 
• contabilização; 
• provisões; 
• férias e 13.º salário e 
provisões de encargos 
 
Balanço Patrimonial: 
estruturação de acordo com 
legislação; 
• aspectos a serem analisados 
Demonstração do Resultado 
do Exercício: 
• estruturação de acordo com a 
legislação; 
• demonstração do resultado 
econômico 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Contabilidade Empresarial e Comercial                                                                                                     Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Conhecer na pratica os 
Princípios Fundamentais da 
Contabilidade 
 

1 

AULAS EXPOSITIVAS  e RESOLUÇÃO DE 
EXERCÍCIOS  

27 / 01 a 14 / 02 

Contabilizar operações de 
compra e venda de 
mercadorias, devolução de 
compra e venda, frete, ICMS 
sobre compra e venda;  
descontos incondicionais 
 

2 

AULAS EXPOSITIVAS  e RESOLUÇÃO DE 
EXERCÍCIOS 

 
17 / 02 a 28 / 02 

Controle de estoque por meio 
dos métodos PEPS, UEPS e 
Custo Médio 

3 

AULAS EXPOSITIVAS  e RESOLUÇÃO DE 
EXERCÍCIOS 
 

 
03 / 03 a 28 / 03 

Conhecimento, aplicabilidade e 
registros das operações de 
juros, descontos e seguros na 
contabilidade.  

4 

AULAS EXPOSITIVAS  e RESOLUÇÃO DE 
EXERCÍCIOS 
 

 
31 / 03 a 17 / 04 

Cálculo, Metodologia  e 
reconhecimento e registro na 
contabilidade de Depreciação, 
Amortização e Exaustão 

5 

AULAS EXPOSITIVAS  e RESOLUÇÃO DE 
EXERCÍCIOS 
 

 
22 / 04 a 09 / 05 

Conhecer a forma de apuração 
e o registro na contabilidade de 
como é apurado resultado no 
exercício  

6 
AULAS EXPOSITIVAS  e RESOLUÇÃO DE 
EXERCÍCIOS 
 

12 / 05 a 23 / 05 
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Conhecer a forma de  
contabilizar uma folha de 
pagamento juntamente com os 
encargos incidentes sobre ela 

7 
AULAS EXPOSITIVAS  e RESOLUÇÃO DE 
EXERCÍCIOS 
 

26 / 05 a 06 / 06 

Demonstrações contábeis – 
Montagem e forma de 
apresentação 

8 

AULAS EXPOSITIVAS  e RESOLUÇÃO DE 
EXERCÍCIOS 
 

09 / 06 a 11 / 06 

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 

Interpretar e identificar 
informações em texto de 
divulgação cientifica. 
 

Pesquisa bibliográfica, 
atividades práticas e exposição 
e participação em debates 
relacionados ao tema em 
estudo  

Clareza e criticidade, quanto às 
atividades e as regras 
propostas. 

Elaboração de texto e síntese 
do que foi estudado, 
respeitando prazos e critérios 
pré-estabelecidos. 

Desenvolver textos técnicos 
aplicados à área da 
contabilidade de acordo com 
normas e convenções 
específicas 
 
 

Localizar e classificar os 
argumentos e a contra 
argumentação presentes no 
texto 
 

Relatórios das atividades 
desenvolvidas nas aulas 
práticas e teóricas. 

Cumprimento na entrega da 
atividade no prazo 
estabelecido. 

Transferir os conhecimentos 
adquiridos para as mais 
diferentes situações de 
interação social. 
 

Compreender o 
funcionamento da 
organização empresarial de 
forma a reconhecer e 
modificar as atividades 
pertinentes, valorizando a 
busca da melhoria continua. 

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. 

O auto-avaliação das atividades 
práticas desenvolvidas. 

Interesse nas discussões e 
avaliações sobre as atividades 
desenvolvidas. 

Relacionar com as atividades 
do cotidiano e a capacidade de 
Identificação do fato, opinião ou 
argumentos na qual a idéia está 
fundamentada. 
 

Ser capaz de enfrentar e Participar de atividades Pesquisa bibliográfica, Participação efetiva nas Apresentar relatório escrito da 
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resolver situações-problema, 
utilizando conceitos e 
procedimentos contábeis, 
buscando e identificando 
peculiaridades ao fazer e 
pensar. 

individuais e grupo, 
potencializando e canalizando 
as diferenças individuais para o 
benefício de todos. 

participação em atividades 
propostas pelo professor e 
reelaboradas pelos alunos. 

atividades propostas. pesquisa efetuada, com 
fundamentação teórica e/ou 
prática. 
 
 
 
 

 

Competência 
(por extenso) 

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

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.  
 

Identificar e descrever os itens 
fundamentais em cada caso 
estudado. 

Elaboração de pesquisa de 
campo, socialização da 
pesquisa com os demais 
alunos. Auto-avaliação. 

Responsabilidade na 
elaboração da pesquisa, 
prazo, precisão no relatório. 

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) 

Contabilidade Basica, Jose Carlos Marion, 10 edição, 2010 
Contabilidade Empresarial, Jose Carlos Marion, 15º edição, 2009 

 

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

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

A recuperação contínua acontecerá no 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,  atividades de apoio e a revisão de aulas ou bases tecnológicas. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: MARCELLO ASSIS GARDENAL 

Assinatura:                                                                                        Data:30/01/2014 

 

VIII – 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


