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

• Identificar a organização e os processos próprios de uma empresa comercial, industrial ou 

prestação de serviços. 

• Identificar e formular estratégias, de armazenamento e distribuição física dos produtos, de 

compra e venda, de pós-venda. 

• 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. 

• Utilizar de forma ética e adequada as possibilidades oferecidas por leis de incentivo fiscal à 

produção na área. 

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

Plano de Trabalho Docente – 2014 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:  Contabilidade Introdutória                                                                                                                                        Módulo:I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Contextualizar a Contabilidade como 
ciência no tempo e no espaço. 
2. Identificar e interpretar os elementos que 
compõem o patrimônio da organização. 
3. Identificar e interpretar as contas e o 
plano de contas. 
4. Elaborar partidas contábeis, de 
Conformidade com a natureza da 
Operação. 
5. Extrair dos registros contábeis 
informações para estruturar o balancete de 
verificação. 
6. Contextualizar os atos e fatos nas 
mutações patrimoniais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. Conceito e campo de abrangência: 

• evolução histórica da Contabilidade; 

• objeto da Contabilidade: 

o o patrimônio: 

♦ bens, direitos e obrigações; 

♦ aspecto qualitativo e quantitativo do 

patrimônio 
2. Situações líquidas patrimoniais: 

• ativa, negativa e nula.  

3. Patrimônio líquido: 

• exemplo de formação do 

patrimônio 
4. Origens e aplicações de 
recursos 
5. Contas: 

• patrimoniais e de resultado; 

• plano de contas (Lei 11.608/2007i) 

6. Procedimentos contábeis básicos: 

• débito e crédito; 

• métodos das partidas dobradas; 

• registros contábeis: o lançamento 
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• escrituração: o diário e razão 

7. Balancete de verificação 
8. Atos e fatos administrativos: 

• atos administrativos; 

• fatos permutativos, modificativos e mistos. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Contabilidade Introdutória                                                                                                                            Módulo:I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar o conceito de 
Contabilidade identificando os 
Grupos do Ativo, Passivo e 
Patrimônio Líquido. 

1 
AULAS EXPOSITIVAS 
RESOLUÇÃO DE ATIVIDADES 
PROPOSTAS 

 
27 / 01 a 14 / 02 

Aplicar conceito de contas 
patrimoniais e de resultado, 
desenvolvimento de partidas 
contábeis. 

1 e 2 
AULAS EXPOSITIVAS 
RESOLUÇÃO DE ATIVIDADES 
PROPOSTAS 

 
17 / 02 a 28 / 02 

Mensurar o Plano de Contas, 
Classificar a documentação 
quanto à: despesas, custos, 
receitas, ativo e passivo 

3 e 4 
AULAS EXPOSITIVAS 
RESOLUÇÃO DE ATIVIDADES 
PROPOSTAS 

 
03 / 03 a 28 / 03 

Organizar registros 
patrimoniais e elaborar e 
desenvolver os registros 
contábeis. 

4 e 5 
AULAS EXPOSITIVAS 
RESOLUÇÃO DE ATIVIDADES 
PROPOSTAS 

 
31 / 03 a 17 / 04 

Sintetizar as informações 
contábeis e efetuar balancete 
de verificação. 

 

6 e 7 
AULAS EXPOSITIVAS 
RESOLUÇÃO DE ATIVIDADES 
PROPOSTAS 

 
22/04 a 16 / 05 

Sintetizar as informações 
contábeis e executar 
escrituração através de 
planilhas de lançamentos. 

 

8 
AULAS EXPOSITIVAS 
RESOLUÇÃO DE ATIVIDADES 
PROPOSTAS 

 
19 / 05 a 11 / 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 

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

Identificar a que grupo a conta 
pertence e seus respectivos 
saldos 
 

Atividade individual Atividade 
em grupo 

Participação Organização    
Interesse 

Saber identificar as contas e 
classificá-las adequadamente 

Contextualizar os atos e fatos 
nas mutações patrimoniais 
 

Saber identificar as principais 
características e diferenças dos 
atos e dos fatos contábeis e 
das mutações patrimoniais 
 

Simulação através de situações 
fictícias Observação direta 
Estudo de caso 

Interesse     Participação 
Organização 

Reconhecer das diferenças 
entre Atos e Fatos Contábeis 
 

 
Identificar e interpretar as 
contas e o Plano de Contas 

Conceituar as contas e suas 
terminologias 

Avaliação escrita individual             
Estudo de caso 

Sequência lógica Organização   
Participação 

Reconhecer as terminologias 
adotadas em Contabilidade 
 

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

Saber fazer o lançamento 
usando as formulas de 
lançamento contábeis 

Observação direta Auto-
avaliação 

Cooperação        Interesse       
Organização 

Identificar os procedimentos e 
realizar corretamente os 
lançamentos contábeis 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Livro – CONTABILIDADE BÁSICA –autor: Marion, José Carlos 
Jornais : ESTADÃO, FOLHA DE SÃO PAULO,ETC. 
Visita a Sites: Internet 

 

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: MARCELLO ASSIS GARDENAL 

Assinatura:                                                                                        Data: 30/01/2014 

 

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(a): CLEBER DE OLIVEIRA 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 07/03/2014 
 
 

 


