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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. 

 aplicar conceitos de matemática financeira (juros, descontos, prestações) e calcular valores, 
utilizando-se de calculadoras financeiras ou de planilhas de cálculo; 

 utilizar a tecnologia disponível na pesquisa de ferramentas e no desenvolvimento das 
atividades da área. 

 
Áreas de Atividade 
F – DEMONSTRAR CONHECIMENTOS EM CÁLCULOS NUMÉRICOS 

 Dominar grandezas numéricas.  

 Desenvolver raciocínio lógico.  

 Demonstrar conhecimentos técnicos específicos.  

 Demonstrar habilidade em cálculos. 

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:  Operações Financeiras                                                                                                                                        Módulo: 1º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

Dominar o uso da calculadora Financeira. 
 
Interpretar cronogramas físicos financeiros. 
 
Analisar condições técnicas e financeiras 
de mercado. 
 
Calcular índices, taxas, porcentagens, 
descontos, acréscimos e juros. 
 
Identificar a relação entre as políticas 
financeiras e as execuções financeiras no 
processo de definição dos parâmetros da 
política de financiamento comercial, 
industrial e prestação de serviços. 

1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 

Manusear calculadoras científicas e financeiras 
nos cálculos. 
 
Elaborar cronogramas comerciais e financeiros. 
 
Aplicar normas técnicas e efetuar cálculos. 
 
Dimensionar e especificar os diferentes tipos de 
empréstimos existentes no mercado financeiro. 
 
Realizar cálculos sobre porcentagens, taxas, 
impostos, operações com mercadorias, câmbio, 
juros e capitalização, descontos, amortização e 
empréstimos. 
 
Aplicar conceitos sobre porcentagens, taxas, 
impostos, operações com mercadorias, câmbio, 
juros e capitalizações, 
descontos, amortizações e empréstimos 

 
 

 

1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
 
 

10 

Técnicas de uso e aplicativos da calculadora 
financeira. 
 
 Razão e proporção. 
 
 Grandezas proporcionais e regras de 
sociedade simples 
 
 Regras de três e porcentagem. 
 
 Operações com mercadoria. 
 
 Conversões cambiais. 
 
 Juros simples e compostos. 
 
 Descontos simples e Compostos. 
 
 Empréstimos: 
• leasing; 
• finame e outros 
 
 Regras de financiamentos 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular:       Operações Financeiras                                                                                         Módulo: 1º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar normas técnicas e 
efetuar cálculos. 

Razão e Proporção 
 

Apostila, Aula expositiva, atividades (exercícios) 
 

22/01 a 21/02 

Realizar cálculos sobre 
porcentagens, taxas, impostos, 
operações com mercadorias, 
câmbio, juros e capitalização, 
descontos, amortização e 
empréstimos. 

Grandezas proporcionais e regra 
da sociedade simples 

 
Apostila, Aula expositiva, atividades (exercícios) 

 
24/02 a 28/02 

Regra de Três e Porcentagem 
 

Apostila, Aula expositiva, atividades (exercícios) 
 

05/03 a 15/03 

Aplicar conceitos sobre 
porcentagens, taxas, impostos, 
operações com mercadorias, 
câmbio, juros e capitalizações, 
descontos, amortizações e 
empréstimos. 

Juros Simples e Compostos 
 

Apostila, Aula expositiva, atividades (exercícios) 
 

17/03 a 29/03 

Descontos Simples e Compostos 
 

Apostila, Aula expositiva, atividades (exercícios) 
 

31/03 a 12/04 

Manusear calculadoras 
científicas e financeiras nos 
cálculos. 

Técnicas de uso e aplicativos de 
calculadora científica 

Apostila, Aula expositiva, atividades (exercícios) 
 

14/04 a 17/04 

Elaborar cronogramas 
comerciais e financeiros. 

Conversões Cambiais Apostila, Aula expositiva, atividades (exercícios) 
 

22/04 a 25/04 

Operações com Mercadorias Apostila, Aula expositiva, atividades (exercícios) 
 

05/05 a 16/05 

Dimensionar e especificar os 
diferentes tipos de 

Empréstimos: leasing; 
Finame e outros 

Apostila, Aula expositiva, atividades (exercícios) 
 

19/05 a 23/05 
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empréstimos existentes no 
mercado financeiro 
 

Regras de financiamento Apostila, Aula expositiva, atividades (exercícios) 
 

26/05 a 06/06 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Dominar o uso da calculadora financeira. Saber utilizar a calculadora 
financeira. 

Observação direta no uso 
da calculadora financeira. 

Correta realização de cálculos 
financeiros. 
 

Domínio na utilização da 
calculadora financeira. 
 

Interpretar cronogramas 
físicos financeiros. 
  

Saber interpretar 
cronogramas financeiros 

Avaliação escrita 
 

 

Apresentar coerência e 
organização. 
 

Gerar informações com base 
nos cronogramas. 

Analisar condições técnicas e financeiras 
de mercado. 

Estar atento ao mercado 
financeiro. 

Avaliação escrita ou 
trabalho. 

Apresentar coerência e 
organização. 

Estar atualizado no mercado 
de trabalho e no mercado 
financeiro. 

Calcular índices, taxas 
porcentagens, descontos, acréscimos e 
juros. 

Saber realizar cálculos de 
juros, porcentagem, 
descontos. 

Avaliação escrita, 
realização de exercícios, 
atividades individuais ou 
em grupo. 

Apresentar coerência e 
organização. Correta 
realização dos cálculos. 

Trabalho em equipe. 
Corretos resultados dos 
cálculos. 
 

Identificar a relação entre as políticas 
financeiras e as execuções financeiras no 
processo de definição dos parâmetros da 
política de financiamento comercial, 
industrial e prestação de serviços 
Dominar o uso da calculadora financeira. 

Estar atento ao mercado 
financeiro. 

Saber utilizar as 
ferramentas de cálculos de 
juros e descontos em 
financiamentos. 

Avaliação escrita, 
realização de exercícios, 
atividades individuais ou 
em grupo. 

Apresentar coerência e 
organização. Correta 
realização dos cálculos. 

Trabalho em equipe. 
Corretos resultados dos 
cálculos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Matemática Comercial e Financeira – Walter Spinelli e M. Helena S. Souza 
Conexões com a Matemática – Juliana Matsubara Barroso 
Atualidades como Jornais e Revistas. 
Apostilas. 

 

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, e paralelamente as aulas.  

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. 

 

 

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     
 
 
 


