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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. Utilizar o software de Contabilidade na escrituração contábil, visando informações precisas e 
objetivas na tomada de decisão. 
2. Utilizar o software da área Fiscal promovendo a escrituração de notas fiscais e 
consequente apuração de impostos. 
3. Utilizar o software na área de Pessoal promovendo toda a rotina desse departamento quer 
seja, nas informações internas da empresa como folha de 
pagamento e rescisão de contrato de trabalho, quer seja, na prestação de contas com governo, 
através das várias obrigações legais exigidas para esse departamento. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

Componente Curricular:  Projetos Contábeis II                                                                                                                                                Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Identificar o software de 
Contabilidade para gerar a 
escrituração contábil e extrair os 
relatórios contábeis com 
praticidade, objetivando a 
rapidez na tomada de decisão. 
2. Identificar o software da área 
Fiscal na escrituração de notas 
fiscais de entrada e saída na 
apuração de impostos (ICMS e 
IPI), bem como na geração de 
guias de recolhimentos desses 
tributos. 
3. Identificar o software da área 
de Pessoal para melhor 
gerenciamento das obrigações 
desse departamento, bem como, 
elaborar folhas de pagamentos, 
rescisões de contrato de 
trabalho e os impostos gerados 
nesse departamento, permitindo 
ainda cumprir com as 
obrigações junto aos órgãos 
governamentais como DIRF, CAGED e 
RAIS. 

 1. Utilizar o software de 
Contabilidade na escrituração 
contábil, visando informações 
precisas e objetivas na tomada 
de decisão. 
2. Utilizar o software da área 
Fiscal promovendo a 
escrituração de notas fiscais e 
consequente apuração de 
impostos. 
3. Utilizar o software na área de 
Pessoal promovendo toda a 
rotina desse departamento quer 
seja, nas informações internas 
da empresa como folha de 
pagamento e rescisão de 
contrato de trabalho, quer seja, 
na prestação de contas com 
governo, através das várias 
obrigações legais exigidas para 
esse departamento. 

 1. Software da área Contábil: 
• cadastros de empresas; 
• cadastro de Plano de Contas; 
• lançamentos dos atos e fatos 
administrativos; 
• diário; 
• razão; 
• balancete de verificação; 
• apuração do resultado do 
exercício; 
• balanço patrimonial e 
demonstração do resultado do 
exercício; 
• gerações de guias de 
recolhimento 
2. Software da área Fiscal: 
• cadastro da empresa segundo 
a sua opção tributária; 
• escrituração do livro registro 
de entradas; 
• escrituração do livro de saídas; 
• livro de apuração do ICMS; 
• geração de guias de 
recolhimento 
3. Software da área de 
Departamento Pessoal: 
• cadastro da empresa; 
• cadastros dos funcionários 
(dependentes IR, salário 
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família); 
• cálculo da folha de 
pagamento; 
• CAGED; 
• SEFIP – com geração de GPS 
e SEFIP; 
• guias de recolhimento de 
IRRF; 
• RAIS; 
• DIRF• 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Projetos Contábeis II                                                                                                                                       Módulo: II    

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

 Identificar o software de 
Contabilidade para gerar a 
escrituração contábil e extrair 
os 
relatórios contábeis com 
praticidade, objetivando a 
rapidez na tomada de decisão. 

1. Software da área Contábil: 
• cadastros de empresas; 
• cadastro de Plano de Contas; 
• lançamentos dos atos e fatos 
administrativos; 
• diário; 
• razão; 
• balancete de verificação; 
• apuração do resultado do 
exercício; 
• balanço patrimonial e 
demonstração do resultado do 
exercício; 
• gerações de recolhimento 

Aulas expositivas e praticas em softwares próprios em 

laboratório 

 
27 / 01 a 28 / 03 

Identificar o software da área 
Fiscal na escrituração de notas 
fiscais de entrada e saída na 
apuração de impostos (ICMS e 
IPI), bem como na geração de 
guias de recolhimentos desses 
tributos. 

. Software da área Fiscal: 
• cadastro da empresa segundo 
a sua opção tributária; 
• escrituração do livro registro 
de entradas; 
• escrituração do livro de saídas; 
• livro de apuração do ICMS; 
• geração de guias de 
recolhimento 

Aulas expositivas e praticas em softwares próprios em 

laboratório 

 
31 / 03 a 25 / 04 



 

________________________________________________________________________________________ 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Identificar o software da área 
de Pessoal para melhor 
gerenciamento das obrigações 
desse departamento, bem 
como, 
elaborar folhas de 
pagamentos, 
rescisões de contrato de 
trabalho e os impostos gerados 
nesse departamento, 
permitindo 
ainda cumprir com as 
obrigações junto aos órgãos 
governamentais como DIRF, 
CAGED e RAIS. 

Software da área de 
Departamento Pessoal: 
• cadastro da empresa; 
• cadastros dos funcionários 
(dependentes IR, salário 
família); 
• cálculo da folha de 
pagamento; 
• CAGED; 
• SEFIP – com geração de GPS 
e SEFIP; 
• guias de recolhimento de 
IRRF; 
• RAIS; 
• DIRF 

Aulas expositivas e praticas em softwares próprios em 

laboratório 
 

28 / 04 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 

Inserir nos softwares as 
informações obtidas através 
do ensino teórico, colocando 
a teoria em pratica, tendo a 
oportunidade de conhecer a 
sistema de gestão e suas 
funionalidadades 

Software da área contábil – 
departamento 

pessoal, escrita fiscal e livro 
caixa. 

Utilizar ambientes / 
linguagens para registros de 

Elaboração de planilhas com 
cálculos simples; 
Desenvolvimento de tabelas 
e aplicativos; 

Laudo de avaliação; 

Pesquisas dos principais 

Clareza; 

Exatidão; 

Correlação; 

Clareza; 

Desempenho prático que 
evidencie: Apresentação de 
relatórios contábeis 
utilizando-se de recursos de 
informática. 

Apresentação de pareceres 
sobre softwares de 
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dados. 

Software da área contábil – 
departamento 

pessoal, escrita fiscal  

 

softwares; 

Opinião sobre os softwares 
pesquisados; 

Levantamento de dados e 

fatos contábeis; 

Simulação com software; 

Produção de lançamentos. 

Relatórios; 

Pesquisas e apresentações 

de seminários; 

 

Exatidão; 

Correlação; 

Exeqüibilidade; 

fatos contábeis; 

Simulação com software; 

Produção de lançamentos. 

Clareza; 

Exatidão; 

Objetividade; 

Pertinência; 

Clareza; 

Exatidão; 

Objetividade; 

Pertinência; 

 

contabilidade, pesquisados 
em escritórios e 

empresas. 

Desempenho prático que 
evidencie: Os registros 

Contábeis, fiscais e 
financeiros em simulações 
no 

sistema utilizado. 

Apresentação de Seminários 
sobre as principais 

informações fiscais 
obrigatórias. 
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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 
Manual Sistema Folhamatic, Manual Sistema Telecont, Manual Sistema E-Fiscal 

 

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. 

 

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: CLEBER DE OLIVEIRA 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 07/03/2014 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


