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ETEC ANHANQUERA Código:  

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 

Componente Curricular: Gestão de Documentos Contábeis 

 
C. H. Semanal:  

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 

 

 Identificar documentos e informações; 

 

 Fornecer consultoria na constituição da empresa; 

 

 Enquadrar a empresa na atividade; 

 

 Registrar a empresa junto aos órgãos públicos competentes; 

 

 Organizar Documentos; 

 

 Demonstrar Competências Pessoais; 

 

 Expressar-se de forma oral e escrita; 

 

Qualificação: Sem Qualificação Técnica 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Contabilidade 

 
Professor: Elemar Rossi 

 

 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1 
Pesquisar as várias naturezas tipos e formas de 

empresa e as suas peculiaridades  
1 

Diferenciar os vários tipos de empresas e suas 

relações com os órgãos governamentais e com 

a sociedade 
1 

Tipos e formas de empresas: comercial; 

industrial; prestação de serviços etc 

 

2 

Identificar os vários órgãos que a empresa 

estará submetida de acordo com a sua 

atividade, bem como a mesma deverá proceder 

para a sua regularização.  

2 
Promover o registro e a regularização da 

empresa, frente aos órgãos públicos 2 

Abertura de empresa:  

Firma Individual e Sociedade Empresarial 

MEI, ME, EPP, Eireli e LTDA;  

Normas e Técnicas Legais;  

Receita Federal;  

JUCESP;  

Prefeitura;  

CETESB;  

Vigilância Sanitária;  

Bombeiro;  

Posto Fiscal Estadual 

 

3 

Identificar e aplicar normas disciplinadoras 

sobre o sistema de arquivo particularizando 

acesso, transferência guarda e destruição 
3 

Aplicar sistemas e métodos de arquivo.  

 3 

Arquivos Contábeis/ Administrativos:  

Sistemas de arquivo, normas disciplinadoras 

para acesso, transferências, guarda e destruição 

de documento;  

Regulamentação da guarda permanente de 

documentos administrativos e contábeis 

4 
Selecionar os recursos eletrônicos para 

gerenciar documentos.  
4 

Aplicar técnicas de gerenciamento eletrônico 

de arquivos. 4 
Gerenciamento eletrônico de documentos 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular - Módulo1 



 

 

 

 

 

                            
 

 

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

Diferenciar os vários tipos de empresas e suas 

relações com os órgãos governamentais e com 

a sociedade.  

 

 

Tipos e formas de empresas: comercial; 

industrial; prestação de serviços etc 

 

Aula Expositiva e prática de tipos e formas de 

empresas (comercial, industrial e prestação de 

serviços). 

Questionário sobre a matéria. 

Estudo de Caso 

04/02 à 20/03   

 

Promover o registro e a regularização da 

empresa, frente aos órgãos públicos.  

Abertura de empresa:  

Firma Individual e Sociedade Empresarial 

MEI, ME, EPP, Eireli e LTDA;  

Normas e Técnicas Legais;  

Receita Federal;  

JUCESP;  

Prefeitura;  

CETESB;  

Vigilância Sanitária;  

Bombeiro;  

Posto Fiscal Estadual 

Aula Expositiva e prática sobre o Processo 

passo-a-passo de abertura de Empresas bem 

como, o cadastro nos órgãos públicos. 

Questionário sobre a matéria. 

Trabalho em grupo. 

Observação Direta 

21/03 à 29/05   

Aplicar sistemas e métodos de arquivo 

Arquivos Contábeis/ Administrativos: 

sistemas de arquivo, normas disciplinadoras 

para acesso, transferências, guarda e 

destruição de documento; regulamentação da 

guarda permanente de documentos 

administrativos e contábeis. 

Aula Expositiva e prática sobre arquivos 

administrativos e contábeis (organização e 

destruição). 

Questionário sobre a matéria. 

Estudo de Caso. 

30/05 à 19/06   

 

Aplicar técnicas de gerenciamento eletrônico 

de arquivos. 

 

Gerenciamento eletrônico de documentos 

 

Aula Expositiva e prática sobre gerenciamento 

eletrônico. 

Questionário sobre a matéria. 

Trabalho em grupo. 

Observação Direta. 

20/06 à 06/07   

III – Plano Didático 



 

 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Pesquisar tipos e formas de 

empresas e as suas 

particularidades 

 

O aluno deverá demonstrar 

domínio sobre quais são os 

tipos de empresas. 

 

Avaliação de escrita 

individual 

Estudo de Caso 

 

Senso Critico  

Organização de Ideias 

 

Ser capaz de classificar tipos e 

formas de empresas 

 

Identificar os vários órgãos que a 

empresa estará submetida de 

acordo com sua atividade e como 

a mesma deverá realizar sua 

correta regularização. 

 

O aluno deverá identificar os 

órgãos que efetuam os processos 

de registro e legalização de 

empresas 

Avaliação de escrita 

individual 

Trabalho em Equipe 

Estudo de Caso 

Observação Direta 

Senso Critico 

Interesse 

Organização de Ideias 

Participação 

Ser capaz de aplicar e identificar 

os processos de abertura de 

empresa bem como, o processo de 

regularização perante os órgãos 

públicos competentes. 

 

Identificar e aplicar normas 

disciplinadoras sobre o sistema de 

arquivo, efetuando e organizando 

com êxito os processos de acesso, 

transferência, guarda e destruição. 

Conhecer a análise de 

identificação dos 

documentos da empresa bem 

como a forma correta para 

seu arquivo. 

 

Avaliação de escrita 

individual 

Estudo de Caso 

 

Senso Critico  

Organização de Ideias 

 

Ser capaz de organizar o arquivo de 

documento de forma correta e 

seguindo o prazo legal estimado 

Identificar e selecionar com êxito 

os recursos eletrônicos para o 

gerenciamento de documentos 

Demonstrar habilidades com os 

sistemas de gerenciamento 

eletrônico de documentos. 

Avaliação de escrita 

individual 

Trabalho em Equipe 

Estudo de Caso 

Observação Direta 

Senso Critico 

Interesse 

Organização de Ideias 

Participação 

Ser capaz de utilizar e manusear os 

recursos eletrônicos no processo de 

guarda de documentos 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 

 Apostila elaboradora pelos professores; 

 Sites de pesquisa: www.sebraesp.com.br; www.portaldoempreendedor.gov.br; 

www.jucesp.sp.gov.br; entre outros. 

 

 Livro: Ribeiro, Osni Moura. Contabilidade Geral e Fácil. São Paulo. Editora 

Saraiva – edição 08/2012 

 

Os alunos serão avaliados através de múltiplos instrumentos (pesquisa, avaliação escrita, estudo 

de caso, atividades individuais, trabalho em grupo e participação) de diagnósticos do seu 

rendimento escolar. Em caso de rendimento insatisfatório, os alunos serão devidamente 

informados para  a realização de atividades extracurriculares com o acompanhamento 

individualizado 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

http://www.sebraesp.com.br/
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
http://www.jucesp.sp.gov.br/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

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 

 


