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ETEC ANHANQUERA Código:  

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 

Componente Curricular: Direito Comercial e Empresarial 

C. H. Semanal: 2,5 

Módulo: I 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular1 

 
Atividade/Atribuições 

 

 Preencher contrato social. 

  Preparar documentos para a obtenção de alvará de funcionamento. 

  Montar processos administrativos da empresa. 

 Distinguir os atos dos fatos administrativos. 

  Encaminhar os documentos aos setores competentes. 

  Classificar documentos fiscais. 

 

Qualificação:  Sem Qualificação Técnica 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Contabilidade 

Professor: Guilherme Torres Pavani 

 

 

 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócio 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1.  Analisar com criticidade a abrangência do 

Direito Público e Privado.  

 

1. Diferenciar dentro do ordenamento legal, as 

normas do Direito Público e Privado.  

 

1. Instituição do Direito Público e Privado  

 

2. Interpretar, dentro do ordenamento jurídico, 

as funções e as normas dos vários institutos 

legais. 

2. Detectar e indicar os textos legais nas 

diversas formas de normatização. 

2. Tipos de Direito e Hierarquia das Leis  

 

3. Interpretar as normas do Direito Civil e a sua 

abrangência contábil 

3. Aplicar as normas do Direito Civil, no 

exercício da profissão contábil. 

3. Direito Civil: pessoa física e jurídica; 

obrigações enquanto pessoa jurídica 

contábil; a contabilidade e o novo Código 

Civil 

4. Interpretar a legislação tributária como 

ferramenta de gestão. 

4. Aplicar corretamente as normas tributárias, 

na elaboração do planejamento tributário. 

4. Direito Tributário: princípios constitucionais 

tributários; impostos, taxas e contribuição de 

melhoria  

 

5. Interpretar a legislação trabalhista. 

 

5. Elaborar toda a rotina de contratação, 

vigência até a demissão de funcionários, 

desenvolvendo cálculos e documentos à luz 

da legislação trabalhista.  

 

5. Direito do Trabalho: fundamentos legais; 

admissão; 13.º salário; férias; horas extras; 

adicional noturno; rescisão de contrato de 

trabalho; insalubridade; periculosidade 

6. Elaborar os vários tipos de contrato, 

analisando as suas implicações à luz do 

Direito. 

6. Redigir os vários tipos de contrato e suas 

implicações legais. 

6. Direito Comercial: os vários tipos de 

contrato; intangíveis: - marcas e patentes etc 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular – Módulo 1 



 

 

 

                            
1 Relacionar em ordem didática  
2 Relacionar de acordo com cada habilidade e base tecnológica 

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

1. Diferenciar dentro do ordenamento legal, 

as normas do Direito Público e Privado.  

2. Detectar e indicar os textos legais nas 

diversas formas de normatização.  

 

1. Instituição do Direito Público e Privado  

 

Aula expositiva e dialogada; 

Leitura compartilhada; 

Diálogos em pares; 

Execução de atividades em classe para 

fixação da aprendizagem (exercício). 

 10/02  à 25/02 

2. Detectar e indicar os textos legais nas 

diversas formas de normatização.  

 

2. Tipos de Direito e Hierarquia das Leis  

 

Aula expositiva e dialogada; 

Execução de atividades em classe para 

fixação da aprendizagem (exercício); 

Avaliação. 

04/03   à 11/03 

2. Detectar e indicar os textos legais nas 

diversas formas de normatização.  

3. Aplicar as normas do Direito Civil, no 

exercício da profissão contábil.  

 

3. Direito Civil: pessoa física e jurídica; 

obrigações enquanto pessoa jurídica contábil; 

a contabilidade e o novo Código Civil  

 

Aula expositiva e dialogada; 

Leitura compartilhada; 

Diálogos em pares; 

Execução de atividades em classe para 

fixação da aprendizagem. 

 

 18/03 à 25/03 

4. Aplicar corretamente as normas tributárias, 

na elaboração do planejamento tributário.  

 

4. Direito Tributário: princípios 

constitucionais tributários; impostos, taxas e 

contribuição de melhoria  

Aula expositiva e dialogada; 

Execução de atividades em classe para 

fixação da aprendizagem; 

Recuperação Contínua. 

 01/04 à 22/04 

5. Elaborar toda a rotina de contratação, 

vigência até a demissão de funcionários, 

desenvolvendo cálculos e documentos à luz 

da legislação trabalhista.  

 

5. Direito do Trabalho: fundamentos legais; 

admissão; 13.º salário; férias; horas extras; 

adicional noturno; rescisão de contrato de 

trabalho; insalubridade; periculosidade  

 

Aula expositiva e dialogada; 

Leitura compartilhada; 

Diálogos em pares; 

Execução de atividades em classe para 

fixação da aprendizagem; 

Avaliação. 

 29/04 à  20/05 

6. Redigir os vários tipos de contrato e suas 

implicações legais. 

6. Direito Comercial: os vários tipos de 

contrato; intangíveis: - marcas e patentes etc 

Aula expositiva e dialogada; 

Execução de atividades em classe para 

fixação da aprendizagem. 
 27/05 à  01/07 

III – Plano Didático 



 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Analisar com criticidade a 

abrangência do Direito Público e 

Privado.  

Aplicar conceitos e experiências 

práticas, nas relações jurídicas. 

 

Exercícios, simulação da 

prática no contexto da 

disciplina e 

interdisciplinar, 

conciliando demais 

componentes na 

construção dos saberes 

Aplicação de normas e 

regramentos legais. 
Técnicas devidamente elaborados 

nos procedimentos práticos. 

 

2. Interpretar, dentro do 

ordenamento jurídico, as funções 

e as normas dos vários institutos 

legais.  

Aplicar conceitos e experiências 

práticas, nas relações jurídicas. 

 

Exercícios, simulação da 

prática no contexto da 

disciplina e 

interdisciplinar, 

conciliando demais 

componentes na 

construção dos saberes 

Aplicação de normas e 

regramentos legais. 
Técnicas devidamente elaborados 

nos procedimentos práticos. 

 

3. Interpretar as normas do Direito 

Civil e a sua abrangência contábil.  

Interpretar textos técnicos da área 

de contabilidade correlacionados 

a legislação. 

Simulação de todos os 

procedimentos 

envolvidos na prática 

jurídica quanto aos 

procedimentos 

documentais 

Entrega dos exercícios 

avaliativos. 

 

Técnicas devidamente elaborados 

nos procedimentos práticos. 

Execução dos procedimentos 

legais necessários a contabilidade. 

4. Interpretar a legislação 

tributária como ferramenta de 

gestão.  

Interpretar textos técnicos da área 

de contabilidade correlacionados 

a legislação. 

Simulação de todos os 

procedimentos 

envolvidos na prática 

jurídica quanto aos 

procedimentos 

documentais 

Entrega dos exercícios 

avaliativos. 

 

Técnicas devidamente elaborados 

nos procedimentos práticos. 

Execução dos procedimentos 

legais necessários a contabilidade 

5. Interpretar a legislação 

trabalhista. 

Aplicar normas e demais 

legislações relativas a área de 

contabilidade e legislações 

dispersas. 

Trabalhos em grupos 

(interpretação e 

aplicação das leis). 

 

Reconhecer os Princípios 

relacionados à legislação em 

comento. 

Técnicas devidamente elaborados 

nos procedimentos práticos. 

Conhecimento dos documentos 

necessários a prática contábil. 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



6. Elaborar os vários tipos de 

contrato, analisando as suas 

implicações à luz do Direito. 

Aplicar normas e demais 

legislações relativas a área de 

contabilidade e legislações 

dispersas. 

 

Trabalhos em grupos 

(interpretação e 

aplicação das leis). 

 

Entrega dos exercícios 

avaliativos. 

 

Técnicas devidamente elaborados 

nos procedimentos práticos. 

Conhecimento dos documentos 

necessários a prática contábil. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 

 Apostila do Professor 
 

 Bibliografias da Apostila:  
 

Legislações Específicas. 

Oliveira, Aristeu de – Cálculos Trabalhistas/Aristeu de Oliveira. – 26. Ed. – São 

Paulo: Atlas, 2014. 

Manual de direito do trabalho/Gustavo Filipe Barbosa Garcia. – 4. ed. rev. E atual. – 

Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2011. 

 

 

Execução de procedimentos didáticos para auxiliar no ensino aprendizado do aluno, 

tanto em sala de aula como extraclasse, tendo como recursos a utilização de exercícios 

práticos e demais atividades pedagógicas que possam conduzir a uma recuperação e 

aprovação do aluno. 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VII - Outras Observações / Informações: 

 

__________________________________________________   Data: 27 de Fevereiro de 2015 

 

VIII – Assinatura do Professor 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

IX – Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

O Plano de Trabalho Docente esta de acordo com o Plano de curso e com o calendário 

Escolar publicado por esta instituição de ensino. 

 

X– Parecer do coordenador de área 

 

__________________________________________________   Data: 27 de Fevereiro de 2015 

 


