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ETEC ANHANGUERA Código: 0262 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 

Componente Curricular: Contabilidade Comercial 

C. H. Semanal: 5,0 

Módulo: II 

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

 
Atividade/Atribuições 

 Levantar, com base em registros contábeis e gerenciais os atos e fatos administrativos, 
bem como suas conciliações.  

 Escriturar livros auxiliares e fiscais.  

 Organizar as rotinas para levantamento de balancetes.  

 Elaborar relatórios e informes para subsidiar, em instâncias superiores, alterações no 
planejamento da previsão das necessidades de materiais e serviços.  

 Identificar o sistema de custos e seus componentes diretos.  

 Identificar e organizar informações pertinentes ao Departamento de Pessoal.  

 Identificar o significado do tributo e sua abrangência e os registros de movimentos 
tributários ICMS, ISS, IPI, IRPF, IRPJ, IPTU, IPVA e outros.  

 Apurar, mediante encerramento das contas comerciais, os resultados de vendas e 
despesas de comercialização e imposto sobre vendas e resultado financeiro da 
organização.  

 Preparar as demonstrações contábeis, gerando balanço patrimonial e demonstrações 
de resultados.  

______________________________________________________________________________

_____ 

1 Vide capítulo 3 do Plano de Curso 

 

Qualificação:  Auxiliar de Contabilidade 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Contabilidade 

Professor: Ms. Luciana Madureira 

Domingues/ Prof. Débora Macedo 

 

 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1 Elaborar as partidas dobradas dos fatos 
que envolvem as compras e as vendas 
de mercadorias, detectando os juros e 
descontos, quando ocorrerem.  

1 Calcular e contabilizar operações de 
compra e venda de mercadorias e seus 
respectivos ajustes na apuração do 
resultado do exercício.  

1 Operações com mercadorias:  
• fatos que alteram o valor das  
Compras e Vendas:  
- ICMS;  
- frete;  
- devolução  
• PIS/PASEP e COFINS  

2 Analisar o processo de apuração do 
resultado do exercício.  

2 Organizar as fichas de controle de 
estoque, permitindo a conferência entre 
os resultados apresentados na ficha de 
estoque e o resultado contábil.  

2 Juros, descontos, seguros:  
• conceitos, aplicabilidade, e impacto na 
formação do resultado econômico.  

3 Analisar as fichas de estoque, e o seu 
inventário de acordo com a metodologia 
de avaliação de estoque.  

3 Classificar juros e descontos, 
promovendo o seu registro na 
contabilidade.  

3 Apuração completa do resultado do 
exercício:  
• cálculo e apuração do CMV;  
• cálculo e apuração do RCM;  
• ajustes das receitas e das despesas;  
• cálculo da CSLL e do IRPJ  

4 Promover registro de ativo imobilizado, 
calculando, registrando e 
contabilizando valores de depreciações 
e amortizações.  

4 Aplicar e contabilizar cálculos de 
depreciação, amortização e exaustão.  

4 Estoques:  
• critérios de avaliações de estoque:  
- ο PEPS;  
- ο UEPS;  
- ο custo médio  

  5 Desenvolver todo o processo de 
apuração do resultado do exercício, de 
modo a demonstrar o lucro líquido 
gerado pela empresa no período.  

 5. Depreciação, amortização, exaustão:  
• conceito;  
• metodologia de cálculo:  
Cálculo linear e acelerado;  
Método pela soma dos dígitos 

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



 

 

 

 

 

 

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

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  
 Dia /  Mês 

1. Calcular e contabilizar operações de 
compra e venda de mercadorias e seus 
respectivos ajustes na apuração do 
resultado do exercício.  
 

1. Operações com mercadorias:  
• fatos que alteram o valor das  
Compras e Vendas:  
- ICMS;  
- frete;  
- devolução  
• PIS/PASEP e COFINS  
 

Aula dialogada 
Estudo de caso 
Exercícios em sala 

5-2 a 26-2 

2. Organizar as fichas de controle de 
estoque, permitindo a conferência entre 
os resultados apresentados na ficha de 
estoque e o resultado contábil.  
 

4. Estoques:  
• critérios de avaliações de estoque:  
- ο PEPS;  
- ο UEPS;  
- ο custo médio  
 

Aula dialogada 
Exercícios de aplicação 

5-3 a 26-3 

3. Classificar juros e descontos, 
promovendo o seu registro na 
contabilidade.  
 

2. Juros, descontos, seguros:  
• conceitos, aplicabilidade, e impacto na 
formação do resultado econômico.  
 

Aula Dialogada 
Estudo de caso 
 

2-4 a 23-4 

4. Aplicar e contabilizar cálculos de 
depreciação, amortização e exaustão.  
 

5. Depreciação, amortização, exaustão:  
• conceito;  
• metodologia de cálculo:  
Cálculo linear e acelerado;  
Método pela soma dos dígitos 

Aula Dialogada 
Exercícios em sala 

30-4 a 28-5 

5. Desenvolver todo o processo de 
apuração do resultado do exercício, de 
modo a demonstrar o lucro líquido 
gerado pela empresa no período. 

3. Apuração completa do resultado do 
exercício:  
• cálculo e apuração do CMV;  
• cálculo e apuração do RCM;  
• ajustes das receitas e das despesas;  
• cálculo da CSLL e do IRPJ  

Aula dialogada  
Montagem de portfólio de exercícios 

4-6 a 2-7 

III – Plano Didático 



 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de Desempenho 

1. Elaborar as partidas 
dobradas dos fatos que 
envolvem as compras e as 
vendas de mercadorias, 
detectando os juros e 
descontos, quando ocorrerem.  
 

Conhecimento sobre as 
partidas dobradas. 

Atividades escritas. 
Atividades em grupo. 
Estudo de caso. 
Atividades práticas 
individuais e em grupo. 

Exercícios, tarefas e casos 
sobre partidas dobradas. 
 

Bom aproveitamento em; 
Participação. Realização de 
tarefas e exercícios. 
Realização de Estudos de 
caso e atividades avaliativas. 

2. Analisar o processo de 
apuração do resultado do 
exercício.  

Conhecimento sobre juros, 
descontos e seguros no DRE. 

Atividades escritas. 
Atividades em grupo. 
Estudo de caso. 
Atividades práticas 
individuais e em grupo. 

Exercícios, tarefas e casos 
sobre juros, descontos e 
seguros no DRE. 
 

Bom aproveitamento em; 
Participação. Realização de 
tarefas e exercícios. 
Realização de Estudos de 
caso e atividades avaliativas. 

 
3. Analisar as fichas de 
estoque, e o seu inventário de 
acordo com a metodologia de 
avaliação de estoque.  

Conhecimento sobre 
metodologia de avaliação de 
estoque. 

Atividades escritas. 
Atividades em grupo. 
Estudo de caso. 
Atividades práticas 
individuais e em grupo. 

Exercícios, tarefas e casos 
sobre metodologia de 
avaliação de estoque. 

Bom aproveitamento em; 
Participação. Realização de 
tarefas e exercícios. 
Realização de Estudos de 
caso e atividades avaliativas. 

4. Promover registro de ativo 
imobilizado, calculando, 
registrando e contabilizando 
valores de depreciações e 
amortizações. 

Conhecimento sobre 
depreciação e amortização. 
 

Atividades escritas. 
Atividades em grupo. 
Estudo de caso. 
Atividades práticas 
individuais e em 
grupo. 

Exercícios, tarefas e casos 
sobre depreciação e 
amortização. 

Bom aproveitamento em; 
Participação. Realização de 
tarefas e exercícios. 
Realização de Estudos de 
caso e atividades avaliativas. 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 
Apostila da professora 
 
EBAH. 04 Operações com Mercadorias. Disponível em: 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABe5UAD/04-operacoes-com-mercadorias# . 
Acesso em: 25 jun. 2014.  
 
FOLHA DE SÃO PAULO. Imposto ou contribuição?, 2010. Disponível em: 
<http://direito.folha.uol.com.br/blog/imposto-ou-contribuio> Acesso em 11 jun. 2014.  
 
GETEC. Centro de Educação Técnica do Recife Ltda. Contabilidade de Custos. 
Disponível em:http://unugestor.com.br/getec-
aluno/documento/arquivos/120314082055_CONTABILIDADE_DE_CUSTOS_(20-12-
11).pdf Acesso em 25 jun. 2014.  
 
MONTOTO, Eugênio. Contabilidade geral esquematizado. 2.ed. ver., atual. e com 
exercícios resolvidos. São Paulo: Saraiva, 2012.  
 
PLANALTO. Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3000.htm. Acesso em 25 Jun. 2014.  
 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral Fácil. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 

 Materiais Complementares 
 

o Notas de Aula. 
o Pesquisa pela Internet. 
o Bibliografia da área. 
o Sites Relacionados ao assunto para Pesquisa 
o Aulas Expositivas de Pesquisa realizada. 

 

 

 
 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) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

___________________________________________________   Data: 27 de Fevereiro de 2015 

 

___________________________________________________   Data: 27 de Fevereiro de 2015 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VII - Outras Observações / Informações: 

VIII – Assinatura do Professor 

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 

 


