
 

 

 

Ensino Técnico 
 
 
 
 
 
  

ETEC ANHANQUERA Código:  

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 

Componente Curricular: Legislação Social e Trabalhista 

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 

 Solicitar documentos para admissão.  

 Estudar as mudanças da legislação trabalhista.  

 Controlar férias.  

 Preparar rescisão e homologação.  

 Interpretar legislações.  

 Computar folha de pagamento dos empregados, empregadores e terceiros.  

 Contabilizar valores referentes à folha de pagamento. 

 Atender as exigências do mercado, além da inserção de novas legislações a       prática da 

relação de trabalho.  

 

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.  Organizar programas de admissão e 

desligamento, de pessoal (por demissão, 

aposentadoria, falecimento). 

 

 

1. Coletar dados para a elaboração da folha de 

pagamento. 

 

1. Admissão de Empregados: CLT  

2. Interpretar a legislação previdenciária 

trabalhista e tributária aplicável ao ciclo de 

pessoal, particularmente no que se refere 

aos movimentos de entradas e saídas 

diárias, para elaboração da folha de 

pagamento. 

1.2 Utilizar os formulários legais (trabalhistas 

previdenciários e tributários). 

 

2. Contrato de Trabalho: tipos e características  

3. Interpretar a legislação e as normas internas 

e externas sobre a saúde e segurança no 

trabalho. 

2. Elaborar relatórios contendo informações 

gerenciais e legais sobre pessoal e folha de 

pagamento. 

 

3. Folha de Pagamento – cálculo e 

contabilização de: 

• horas extras, adicional noturno e descanso 

semanal remunerado, insalubridade; 

• periculosidade, gratificações diversas e 

adicionais de funções; 

• INSS e IRRF; 

• descontos: 

• atrasos, faltas, contribuições, vale 

transportes, pensão alimentícia licenças; 

abonos; 

• adiantamentos e férias 

4.  3. Utilizar aplicativos de informática em todas 

as fases do processo de administração de 

pessoal de conformidade com a legislação 

vigente. 

4. FGTS: cálculo; conectividade social  

    5. Plano de benefícios complementares 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6. Rescisão de Contrato de Trabalho: 

• cálculo e contabilização 

 

    7. Legislação e normas de saúde e segurança do 

trabalho 

 



 

 

 

 

 

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

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  
 Dia /  Mês 

1.2 Utilizar os formulários legais 

(trabalhistas previdenciários e tributários). 

 

2. Elaborar relatórios contendo informações 

gerenciais e legais sobre pessoal e folha de 

pagamento. 

 

3. Utilizar aplicativos de informática em 

todas as fases do processo de administração 

de pessoal de conformidade com a legislação 

vigente. 

1 -  Admissão de Empregados: CLT 

 

Aula expositiva e dialogada; 

Leitura compartilhada; 

Diálogos em pares; 

Execução de atividades em classe para 

fixação da aprendizagem (exercício). 

 05/02  à 12/02 

 

1.2.Utilizar os formulários legais 

(trabalhistas previdenciários e tributários). 

 

 

2. Elaborar relatórios contendo informações 

gerenciais e legais sobre pessoal e folha de 

pagamento. 

 

3. Utilizar aplicativos de informática em 

todas as fases do processo de administração 

de pessoal de conformidade com a legislação 

vigente. 

2 -  Contrato de Trabalho: tipos e 

características 

 

Aula expositiva e dialogada; 

Execução de atividades em classe para 

fixação da aprendizagem (exercício); 

Avaliação (05/03). 

 

26/02   à 05/03 

1.1.Coletar dados para a elaboração da folha 

de pagamento. 

 

3 -  Folha de Pagamento – cálculo e 

contabilização de: 

• horas extras, adicional noturno e descanso 

semanal remunerado, insalubridade; 

Aula expositiva e dialogada; 

Leitura compartilhada; 

Diálogos em pares; 
 12/03 à 16/04 

III – Plano Didático 



1.2.Utilizar os formulários legais 

(trabalhistas previdenciários e tributários). 

 

2. Elaborar relatórios contendo informações 

gerenciais e legais sobre pessoal e folha de 

pagamento. 

 

3. Utilizar aplicativos de informática em 

todas as fases do processo de administração 

de pessoal de conformidade com a 

legislação vigente. 

• periculosidade, gratificações diversas e 

adicionais de funções; 

• INSS e IRRF; 

• descontos: 

• atrasos, faltas, contribuições, vale 

transportes, pensão alimentícia licenças; 

abonos; 

• adiantamentos e férias. 

 

Execução de atividades em classe para 

fixação da aprendizagem (cálculos). 

 

1.1.  Coletar dados para a elaboração da 

folha de pagamento. 

 

1.2.Utilizar os formulários legais 

(trabalhistas previdenciários e tributários). 

 

 

2. Elaborar relatórios contendo informações 

gerenciais e legais sobre pessoal e folha de 

pagamento. 

 

3. Utilizar aplicativos de informática em 

todas as fases do processo de administração 

de pessoal de conformidade com a 

legislação vigente. 

4 -  FGTS: cálculo; conectividade social. 

Aula expositiva e dialogada; 

Execução de atividades em classe para 

fixação da aprendizagem (cálculos). 

 

 

 

 23/04 à 30/04 

1.1  Coletar dados para a elaboração da 

folha de pagamento. 

 

1.2.Utilizar os formulários legais 

(trabalhistas previdenciários e tributários). 

 

 

2. Elaborar relatórios contendo informações 

gerenciais e legais sobre pessoal e folha de 

pagamento. 

 

3. Utilizar aplicativos de informática em 

todas as fases do processo de administração 

de pessoal de conformidade com a 

legislação vigente. 

5 -  Plano de benefícios 

complementares. 

Aula expositiva e dialogada;  

Leitura compartilhada; 

Diálogos em pares; 

Execução de atividades em classe para 

fixação da aprendizagem; 

Avaliação (14/05). 

 07/05 à  14/05 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1.1  Coletar dados para a elaboração da 

folha de pagamento. 

 

1.2. Utilizar os formulários legais 

(trabalhistas previdenciários e tributários). 

 

 

2. Elaborar relatórios contendo informações 

gerenciais e legais sobre pessoal e folha de 

pagamento. 

 

3. Utilizar aplicativos de informática em 

todas as fases do processo de administração 

de pessoal de conformidade com a 

legislação vigente. 

6 -  Rescisão de Contrato de Trabalho: 

• cálculo e contabilização. 

 

Aula expositiva e dialogada; 

Execução de atividades em classe para 

fixação da aprendizagem (Cálculos). 

 

 

 21/05 à  18/06 

 

 

2. Elaborar relatórios contendo informações 

gerenciais e legais sobre pessoal e folha de 

pagamento. 

 

 

7 -  Legislação e normas de saúde e segurança 

do trabalho. 

 

 

Aula expositiva e dialogada; 

Leitura compartilhada; 

Diálogos em pares; 

Execução de atividades em classe para 

fixação da aprendizagem; 

Trabalho. 

25/06 à 02/07 



 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Organizar programas de 

admissão e desligamento, de 

pessoal (por demissão, 

aposentadoria, falecimento). 

Aplicar conceitos e experiências 

práticas, nas relações de trabalho. 

Trabalhos em grupos 

(organização e gestão dos 

Recursos Humanos). 

 

Aplicação de normas e 

regramentos legais. 

 

Conhecimento dos documentos 

necessários a prática trabalhista. 

2. Interpretar a legislação 

previdenciária trabalhista e 

tributária aplicável ao ciclo de 

pessoal, particularmente no que 

se refere aos movimentos de 

entradas e saídas diárias, para 

elaboração da folha de 

pagamento. 

 

Interpretar textos técnicos da área 

de contabilidade correlacionados 

a cálculo. 

 

Exercícios (cálculos), 

simulação da prática no 

contexto da disciplina e 

interdisciplinar, conciliando 

demais componentes na 

construção dos saberes. 

Entrega dos exercícios 

avaliativos. 

 

Cálculos técnicos devidamente 

elaborados. 

Execução dos cálculos 

pertinentes. 

Contabilização. 

 

3. Interpretar a legislação e as 

normas internas e externas sobre 

a saúde e segurança no trabalho. 

Aplicar normas e demais 

legislações relativas a área de 

contabilidade e legislações 

dispersas. 

 

Simulação de todos os 

procedimentos envolvidos 

na prática contábil quanto 

aos cálculos 

trabalhistas/Contabilização. 

Reconhecer os Princípios 

relacionados à legislação 

trabalhista. 

 

Execução dos procedimentos 

legais necessários a contabilidade. 

 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 

 Apostila do Professor 
 

 Bibliografias da Apostila:  
 

Apostila: “Praticas Trabalhistas” elaborada pelo Professor. 

 

CLT: Consolidação das Leis Trabalhista. 

Direito e Processo do Trabalho. Andre Luiz Paes de Almeida 3 ed.rev. e atual. 

S.P.Ed.RT 2009 

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. 

 

 

 Diante das competências/habilidades não atingidas pelo(a) aluno(a), serão propostas 

atividades (leitura e interpretação de texto, imagens e documentos; atividade em 

equipe) de recuperação contínua e paralela, adaptadas às dificuldades apresentadas. 

 A recuperação continua 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 paralela é destinada aos alunos que apresentem dificuldades de 

aprendizagem não superadas no cotidiano escolar, necessitando, portanto, de uma 

orientação para o estudo paralelo às aulas regulares. 

 

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 

 


