
 
 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
Atribuições 
 

 Controlar orçamentos e fluxos financeiros. 

 Analisar índices de produtividade. 

 Pesquisar e estudar as viabilidades econômicas e financeiras para efeito de 
planejamento empresarial. 

 
 
Área de Atividades 
 
 
Controlar Rotina Financeira e Econômica 

 Estabelecer diretrizes financeiras e econômicas. 

 Acompanhar execução orçamentária. 

 Fornecer informações financeiras para auditorias. 

 Elaborar demonstrações financeiras. 

Plano de Curso nº 213, aprovado pela Portaria Cetec – 134, de 4-10-2012, publicada no 
Diário Oficial de 5-10-2012 – Poder Executivo – Seção I – página 38. 
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 Analisar o comportamento econômico e financeiro do mercado. 

 Elaborar relatórios de produção, estoques e de comercialização ao órgão 
fiscalizador. 

 Elaborar processos para registro de produtos. 

 Aplicar conhecimentos de economia nas organizações. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Gestão Financeira e Econômica                                                                                                                 Série: 3º Ano 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 
Planejar e identificar as principais 
demonstrações financeiras como 
instrumentos de tomada de decisões.  

1 

1.1. Identificar os princípios financeiros e 
suas aplicações para a definição das 
políticas organizacionais. 
 
1.2. Elaborar cálculos e planilhas de 
controles. 
 
1.3. Identificar, como receitas e 
despesas, as operações de resultados 
nas organizações. 
 
1.4. Determinar índices para contribuir na 
administração dos principais ativos. 

1 

A função financeira nas empresas:  

 Comportamento financeiro da 
economia;  

 Administração do capital de giro:  

 Próprio e de terceiros  

 Conceitos de receitas e despesas 
e demonstração de resultado 

2 

Correlacionar os métodos de montagem 
do orçamento de pessoal, financeiro, 
administrativo, de materiais, patrimonial, 
de produção, de comercialização e 
demais metodologias para gerenciamento 
do orçamento. 

2 

2.1. Utilizar as principais demonstrações 
contábeis, como elementos de dados e 
informações para subsidiar decisões. 
 
2.2. Identificar e caracterizar o sistema, 
objetivos e amplitude do planejamento 
financeiro. 

2 Planejamento e controle financeiro 

3 

Interpretar dados numéricos e factuais 
sobre atividades econômicas, 
obedecendo às instruções definidas em 
escala superior e classificá-las por 
natureza específica, no sentido de 
permitir sua inclusão, de forma adequada 

3 

3.1. Montar planilhas de despesas de 
pessoal, de investimentos, de vendas, de 
receitas e demais dados, de maneira a 
permitir organizá-los para extrapolar as 
tendências e estimar posições futuras. 
 

3 

Técnicas orçamentárias:  

 Metodologia para a elaboração de 
orçamentos financeiros, 
quantitativos e outros;  

 Processos e fórmulas 
matemáticas para estruturar 
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e eficaz, em plano orçamentário. 3.2. Executar cálculos baseando-se em 
dados numéricos obtidos nas fontes 
externas ou internas da empresa, para a 
determinação de montantes a serem 
utilizados nos sistemas. 

cálculos orçamentários;  

 Manuais operacionais 
orçamentários;  

 Principais demonstrações 
financeiras 

4 
Correlacionar os pontos essenciais de 
uma política econômica e financeira e sua 
aplicação no planejamento. 

4 
Aplicar os conhecimentos de economia 
nas organizações empresariais. 

4 

Introdução à Teoria Econômica – Lei da 
Escassez: 

 Macroeconomia:  
o Contabilidade nacional, 

componentes do consumo, 
teoria monetária e sistema 
financeiro (inflação, taxas 
de juros);  

 Microeconomia:  
o Agentes econômicos 

(teoria das empresas e 
teoria do consumidor) 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Gestão Financeira e Econômica                                                                                                                 Série: 3º Ano 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Recepção dos alunos, apresentação das competências, habilidades e bases tecnológicas a serem trabalhadas 
durante o semestre. Elaboração do contrato de convivência entre alunos e professor. 

15/02 a 19/02 

1.1. Identificar os princípios 
financeiros e suas 
aplicações para a definição 
das políticas 
organizacionais. 

A função financeira nas empresas:  

 Comportamento financeiro da 
economia 

Aula expositiva sobre os assuntos e 
realização de exercícios em sala com 
correção ao final da aula. 

15/02 a 19/02 

A função financeira nas empresas:  

 Comportamento financeiro da 
economia 

Leitura de textos sobre os assuntos e 
realização de debate junto a sala, sendo 
considerada atividade avaliatória 
presencial. 

22/02 a 26/02 

A função financeira nas empresas:  

 Administração do capital de 
giro: Próprio e de terceiros  

Aula expositiva e dialogada com a 
explanação sobre os assuntos e realização 
de exercícios, com correção ao final da 
aula junto a sala. Indicação de leitura para 
a realização de seminário na próxima aula. 

29/02 a 04/03 

A função financeira nas empresas:  

 Administração do capital de 
giro: Próprio e de terceiros  

Realização de seminários, com as 
considerações ao final da aula e 
esclarecimento de dúvidas junto aos 
alunos. 

07/03 a 11/03 

 
1.2. Elaborar cálculos e 
planilhas de controles. 
 

A função financeira nas empresas:  

 Conceitos de receitas e 
despesas e demonstração de 
resultado 

Realização de leitura de textos e 
explanação sobre os assuntos e realização 
de exercícios em sala. 

14/03 a 18/03 
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1.3. Identificar, como 
receitas e despesas, as 
operações de resultados 
nas organizações. 
 
1.4. Determinar índices 
para contribuir na 
administração dos 
principais ativos. 

A função financeira nas empresas:  

 Conceitos de receitas e 
despesas e demonstração de 
resultado 

Retomada da aula anterior e continuação 
com a explanação e esclarecimento de 
dúvidas com realização de exercícios. 

21/03 a 24/03 

2.1. Utilizar as principais 
demonstrações contábeis, 
como elementos de dados 
e informações para 
subsidiar decisões. 
 
2.2. Identificar e 
caracterizar o sistema, 
objetivos e amplitude do 
planejamento financeiro. 

Planejamento e controle financeiro 
Leitura de livros da biblioteca da unidade e 
realização de debate junto a sala. 

28/03 a 01/04 

Planejamento e controle financeiro 
Retomada da aula anterior e continuação 
com a explanação e esclarecimento de 
dúvidas com realização de exercícios. 

04/04 a 08/04 

Planejamento e controle financeiro Realização de atividades em sala. 11/04 a 15/04 

Planejamento e controle financeiro Correções e considerações com os alunos. 18/04 a 20/04 

Planejamento e controle financeiro 
Pesquisa com material indicado para a 
realização de relatórios. 

25/04 a 30/04 

Planejamento e controle financeiro 
Debate sobre os relatórios entregues, com 
as considerações do professor. 

02/05 a 06/05 

Planejamento e controle financeiro 
Realização de atividades, estudo de caso, 
sobre empresas para análise dos alunos. 

09/05 a 14/05 

Planejamento e controle financeiro 
Leitura de material de apoio sobre os 
assuntos e discussão junto a sala. 

16/05 a 20/05 

Planejamento e controle financeiro 
Aula expositiva e dialogada com realização 
de atividades. 

23/05 a 25/05 

Planejamento e controle financeiro 
Correção das atividades e elucidação de 
dúvidas. 

30/05 a 03/06 
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Planejamento e controle financeiro 
Realização de pesquisa com material 
indicado para futura apresentação em 
seminário. 

06/06 a 10/06 

Planejamento e controle financeiro 
Retomada da realização de pesquisa com 
material indicado para futura apresentação 
em seminário. 

13/06 a 17/06 

Planejamento e controle financeiro 

Aula dedicada a elaboração do seminário a 
ser apresentado pelos alunos, com 
atendimento individualizado as dúvidas dos 
mesmos. 

20/06 a 24/06 

Planejamento e controle financeiro 
Apresentação de seminários sobre 
pesquisas realizadas pelos alunos e 
considerações finais. 

27/06 a 01/07 

Planejamento e controle financeiro Retomada do semestre anterior 20/07 a 22/07 

3.1. Montar planilhas de 
despesas de pessoal, de 
investimentos, de vendas, 
de receitas e demais 
dados, de maneira a 
permitir organizá-los para 
extrapolar as tendências e 
estimar posições futuras 

Técnicas orçamentárias:  

 Metodologia para a elaboração 
de orçamentos financeiros, 
quantitativos e outros 

Realização de leitura de textos e 
explanação sobre o assunto. 

01/08 a 05/08 

Técnicas orçamentárias:  

 Metodologia para a elaboração 
de orçamentos financeiros, 
quantitativos e outros 

Retomada da leitura de textos e 
explanação sobre o assunto, com a 
discussão em sala sobre os mesmos e 
realização de atividades. 

08/08 a 12/08 

Técnicas orçamentárias:  

 Metodologia para a elaboração 
de orçamentos financeiros, 
quantitativos e outros 

Aula expositiva e leitura de textos sobre a 
análise morfológica (terminologia) e 
realização de exercícios. 

16/08 a 19/08 

3.2. Executar cálculos 
baseando-se em dados 
numéricos obtidos nas 
fontes externas ou internas 

Técnicas orçamentárias:  

 Processos e fórmulas 
matemáticas para estruturar 
cálculos orçamentários 

Aula expositiva e dialogada com utilização 
de exemplos para fixação dos alunos. 

22/08 a 26/08 
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da empresa, para a 
determinação de 
montantes a serem 
utilizados nos sistemas. 

Técnicas orçamentárias:  

 Processos e fórmulas 
matemáticas para estruturar 
cálculos orçamentários 

Aula expositiva e dialogada com utilização 
de exemplos para fixação dos alunos. 

29/08 a 03/09 

Técnicas orçamentárias:  

 Processos e fórmulas 
matemáticas para estruturar 
cálculos orçamentários 

Explanação e realização de exercícios e 
correção com esclarecimento de dúvidas. 

05/09 a 09/09 

Técnicas orçamentárias:  

 Manuais operacionais 
orçamentários;  

 Principais demonstrações 
financeiras 

Leitura e explanação sobre os assuntos e 
realização de exercícios em sala com 
correção ao final da aula. 

12/09 a 16/09 

Técnicas orçamentárias:  

 Manuais operacionais 
orçamentários;  

 Principais demonstrações 
financeiras 

Indicação de leitura de livros da biblioteca 
da escola e realização de brainstorming em 
sala sobre as principais demonstrações 
financeiras. 

19/09 a 23/09 

Técnicas orçamentárias:  

 Manuais operacionais 
orçamentários;  

 Principais demonstrações 
financeiras 

Realização de pesquisa sobre os assuntos 
e auxílio aos alunos com dificuldades. 

26/09 a 30/09 

Técnicas orçamentárias:  

 Manuais operacionais 
orçamentários;  

 Principais demonstrações 
financeiras 

Realização de exercícios com correção 
junto a sala. Indicação de leitura aos 
alunos sobre os assuntos da próxima aula 
a fim de introdução aos assuntos. 

03/10 a 07/10 

4.Aplicar os conhecimentos 
de economia nas 

Introdução à Teoria Econômica – Lei 
da Escassez 

Explanação e debate sobre o assunto. 10/10 a 14/10 
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organizações empresariais. Introdução à Teoria Econômica – Lei 
da Escassez: 

 Macroeconomia:  
o Contabilidade nacional, 

componentes do 
consumo 

Leitura de material junto aos alunos e 
explanação com contextualização 
utilizando exemplos do cotidiano. 

17/10 a 21/10 

Introdução à Teoria Econômica – Lei 
da Escassez: 

 Macroeconomia:  
o Teoria monetária e 

sistema financeiro 
(inflação, taxas de juros) 

Explanação sobre o assunto e leitura de 
textos. Realização de exercícios com 
correção ao final da aula. 

24/10 a 28/10 

Introdução à Teoria Econômica – Lei 
da Escassez: 

 Macroeconomia:  
o Teoria monetária e 

sistema financeiro 
(inflação, taxas de juros) 

Realização de atividades em sala com 
correção junto aos alunos, para melhor 
fixação da base tecnológica. 

31/10 a 05/11 

Introdução à Teoria Econômica – Lei 
da Escassez: 

 Macroeconomia:  
o Teoria monetária e 

sistema financeiro 
(inflação, taxas de juros) 

Realização de bateria de exercícios junto 
aos alunos a fim de fixar o assunto, com 
correção ao final da aula, sendo 
considerada como atividade avaliatória 
presencial. 

07/11 a 11/11 

Introdução à Teoria Econômica – Lei 
da Escassez: 

 Microeconomia:  
o Agentes econômicos 

(teoria das empresas e 
teoria do consumidor) 

Leitura e explanação sobre os assuntos e 
realização de exercícios em sala com 
correção ao final da aula. 

16/11 a 18/11 
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Introdução à Teoria Econômica – Lei 
da Escassez: 

 Microeconomia:  
o Agentes econômicos 

(teoria das empresas e 
teoria do consumidor) 

Realização de pesquisa sobre os assuntos 
junto ao laboratório de informática com 
elaboração de relatórios. 

21/11 a 25/11 

Introdução à Teoria Econômica – Lei 
da Escassez: 

 Microeconomia:  
o Agentes econômicos 

(teoria das empresas e 
teoria do consumidor) 

Correção junto a sala sobre o material 
entregue e retomada dos assuntos. 

28/11 a 02/12 

Introdução à Teoria Econômica – Lei 
da Escassez: 

 Microeconomia:  
o Agentes econômicos 

(teoria das empresas e 
teoria do consumidor) 

Realização de exercícios, estudo de casos 
e observação direta sobre os alunos. 

05/12 a 09/12 

Introdução à Teoria Econômica – Lei 
da Escassez: 

 Microeconomia:  
o Agentes econômicos 

(teoria das empresas e 
teoria do consumidor) 

Realização de atividades em sala e 
encerramento do assunto. 

12/12 a 14/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Gestão Financeira e Econômica                                                                                                                 Série: 3º Ano 
 

Competência Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1. Planejar e identificar as principais 
demonstrações financeiras como 
instrumentos de tomada de 
decisões.  

: 

 Provas dissertativas 
individuais;  

 Provas dissertativas 
em grupos; 

 Provas objetivas 
(testes) individuais; 

 Provas objetivas 
(testes) em grupos; 

 

 Clareza das ideias; 

 Coesão e Coerência; 

 Argumentação consistente; 

 Pertinência das informações; 

 Relacionamento dos conceitos; 

 Cumprimento das tarefas; 
 

Elaboração de texto e síntese do 
que foi estudado, respeitando 
prazos e critérios pré-
estabelecidos. Transferir os 
conhecimentos adquiridos para as 
mais diferentes situações de 
interação social. 

2. Correlacionar os métodos de 
montagem do orçamento de 
pessoal, financeiro, administrativo, 
de materiais, patrimonial, de 
produção, de comercialização e 
demais metodologias para 
gerenciamento do orçamento. 

 Provas objetivas (testes) 
em grupos; 

 Apresentação de 
seminários em grupos; 

 Participação em sala de 
aula; 

  

 Relacionamento dos conceitos; 

 Cumprimento das tarefas; 

 Cumprimento dos prazos; 

 Interatividade, cooperação e 
colaboração; 

 Objetividade; 
 

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

3. Interpretar dados numéricos e 
factuais sobre atividades 
econômicas, obedecendo às 
instruções definidas em escala 
superior e classificá-las por natureza 
específica, no sentido de permitir 
sua inclusão, de forma adequada e 
eficaz, em plano orçamentário. 

 Trabalhos dissertativos 
em grupos; 

 Resumo de livros / 
capítulos; 

 Debates em grupos; 

 Estudos de caso. 
 

 Domínio do vocabulário; 

 Organização;  

 Aquisição e Aplicação dos 
conhecimentos; 

 Pontualidade / assiduidade; 
 

Apresentar relatório escrito da 
pesquisa efetuada, com 
fundamentação teórica e/ou 
prática. 
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4. Correlacionar os pontos 
essenciais de uma política 
econômica e financeira e sua 
aplicação no planejamento. 

 Relatórios das atividades 
desenvolvidas nas aulas 
práticas e teóricas. O auto 
avaliação das atividades 
práticas desenvolvidas. 

 Atitudes apropriadas na aula; 

 Participação nos trabalhos; 
Apresentação: uso de materiais, 
imagens, vídeos. 

Apresentar exposição oral de 
maneira clara e objetiva dos 
conteúdos selecionados, usando a 
terminologia correta. 

 
 
V – Plano de atividades docentes* 

Atividades 
Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 
Evasão Escolar 

Palestras Visitas 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 
voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 
ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e 
correção 
de 
avaliações 

Preparo de 
material 
didático 

Participação em 
reuniões com 
Coordenador de 
Curso e/ou previstas 
em Calendário 
Escolar 

        

Fevereiro x     x x 

Março    x   x 

Abril  x   x  x 

Maio      x x 

Junho x  x  x  x 

Julho       x 

Agosto    x  x x 

Setembro  x   x  x 
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Outubro       x 

Novembro   x x x  x 

Dezembro       x 

*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês.  
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VII – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Durante o ano letivo será disponibilizado pelo professor apostilas complementares, terá também 
indicações de livros e sites para consulta dos alunos. O professor utilizará matérias de jornais e 
revistas correlacionadas as competências a serem trabalhadas e cases que atendam os 
quesitos. 
 
Bibliografia utilizada: 
 
GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 7ª edição. São Paulo: Harbra, 
1997. 
MATARAZZO, Dante Carmine. Analise Financeira de Balanços: abordagem básica e gerencial. 
5ª edição. São Paulo: Atlas, 1998. 
LEITE, Hélio de Paula. Introdução a Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 1991. 
GROPPELLI, A.A. & NIKBAKHT, Ehsan. Administração Financeira. 3ª edição. São Paulo: 
Saraiva, 1998. 
SEBRAE 
Auxílio de estudos de casos na revista EXAME. 

 

VIII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Como citado anteriormente, pretendo trabalhar em conjunto aos demais componentes do 
módulo, a fim de motivar e aumentar a permanência dos alunos em sala de aula. 
Trabalharei em conjunto com o “Projeto Ressignificação da Aprendizagem por meio da fluência 
leitora”, pois no planejamento foi solicitado pelo coordenador do curso a continuar com as ações 
devido a promover a melhoria da escrita e da argumentação de nossos alunos. 
Em relação as visitas ficou combinado entre todos os componentes do módulo que iremos 
trabalhar em conjunto para a realização das mesmas, e quando houver, será trabalhada de 
acordo com as bases do componente para sua contextualização e valorização da mesma. 

 

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

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da 
sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo 
intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem 
constatadas. A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a 
existência de alunos com dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que 
favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada 
e adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, revisão de aulas ou 
bases tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares e até mesmo o 
replanejamento do processo de ensino-aprendizagem. 

 

X– Identificação: 

 
Nome do professor: Rafael Calbo da Silva 
 
Assinatura:                                                                                                             Data: 12/03/2016 
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XI – Parecer do Coordenador de Curso: 

 
O plano apresentado pelo professor atende as exigências do plano de curso e está 

alinhado ao plano plurianual da unidade, onde o mesmo será acompanhado semanalmente e 
nas reuniões de área, promovendo melhorias continuas no mesmo e, consequentemente, 
promovendo a permanência dos alunos no curso com aulas contextualizadas e relacionadas 
com o dia-a-dia do mercado de trabalho. 
 
Nome do coordenador (a): Fabio Roque Amado 
 
Assinatura:                                                                                                            Data: 13/03/2016 

 
 

________________________________________ 
Data e assinatura do Coordenador Pedagógico 

 

 

XII – Replanejamento 

 

 
 


