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ETEC ANHANGUERA Código: 0262 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 

Componente Curricular:  CONTABILIDADE DE CUSTOS 

C. H. Semanal: 10 

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 

 

 Identificar as terminologias utilizadas na Contabilidade de Custos para aplicar-nos vários 

componentes de custos.  

 Elaborar relatórios e informes para subsidiar, em instâncias superiores, alterações no 

planejamento da previsão das necessidades de materiais e serviços. 

 Levantar estoques. 

 Relacionar custos operacionais e não operacionais. 

 Demonstrar custos incorridos e/ou orçados. 

 Identificar custo gerencial e administrativo. 

 Contabilizar custo orçado ou incorrido. 

 Criar relatórios de custo. 

 

Qualificação: Auxiliar de Contabilidade 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Contabilidade 

Professor: Isabel Santos/Débora Macedo 

 

 

Eixo tecnológico: GESTÃO E NEGOCIOS 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1 Contextualizar a Contabilidade de custos 

dentro de um processo histórico. 

1 Aplicar os conhecimentos históricos para 

contemporizar os problemas contábeis do 

presente 

 

 

1 Origem da Contabilidade de custos:  

1.1 Uma abordagem histórica 

2 Analisar a Contabilidade de Custos como 

um instrumento de tomada de decisão. 

2 Aplicar a Contabilidade de custos como 

diferencial de produção, gerenciamento e 

organização. 

 

 

 

2 Contabilidade de Custos: 

2.1 Conceitos e aplicação 

 

3 Interpretar a Contabilidade e Custos e seus 

princípios. 

3 Aplicar os conceitos e princípios da 

contabilidade de custos. 

 

 

3 Princípios contábeis aplicados aos custos: 

3.1 Princípio da competência dos 

exercícios; 

3.2 Princípio do registro pelo valor 

histórico; 

3.3 Principio do conservadorismo 

4 Interpretar as terminologias utilizadas na 

Contabilidade de Custos para aplicar nos 

vários componentes de custos. 

4 Organizar os fatos que envolvem custos de 

acordo com a sua terminologia. 

 

 

 

4 Terminologia contábil aplicada aos custos: 

4.1 Custos, despesas, investimento, 

desembolso, perda, gasto 

5 Caracterizar os fatos contábeis ocorridos na 

empresa de acordo com os elementos de 

custos. 

 

 

5 Descrever os fatos contábeis de acordo com 

os elementos de custos. 

 

 

5 Elementos de custos: 

5.1 Materiais: Conceitos e aplicabilidade 

5.2 Mão de obra: Conceitos e aplicabilidade  

5.3Gastos gerais de fabricação: Conceitos e 

aplicabilidade 

6 Interpretar dados referentes ao custo 

industrial. 

 

6 Classificar os fatos contábeis que envolvem 

os custos de acordo com a sua 

aplicabilidade e volume de produção. 

6 Classificação dos custos: 

6.1 Quanto à aplicabilidade: Custo direto, 

custo indireto, custo pleno ou integral.  

6.2 Em relação ao volume de produção: 

Custos fixos e variáveis. 
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7 Avaliar as várias metodologias de 

custeamento da produção. 

 Elaborar planilhas de custos. 

 

 

 

7 Sistemas de custeamento: 

7.1 Custeio variável direto: Conceitos e 

aplicabilidade; 

7.2Custeio variável direto como 

instrumento gerencial; 

7.3Ponto de equilíbrio contábil, financeiro e 

econômico. 

7.4Custeio por absorção; 

7.5Esquema básico de Contabilidade de 

Custos; 

7.5.1Custeio departamento; 

7.5.2custeio padrão; 

7.5.3Sistema de custeio: 

7.5.4ABC 

8  

Analisar os processos de formação do preço 

de venda. 

8 Calcular e estruturar a formação do preço 

de venda. 

 

8 Formação do preço de venda 



 

 

 

 

 

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

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

Aplicar os conhecimentos históricos para 

contemporizar os problemas contábeis do 

presente 

 

Origem da Contabilidade de custos:  

1.2 Uma abordagem histórica Aulas expositivas e dialogadas  

 
05/02 à   13/02 

Aplicar a Contabilidade de custos como 

diferencial de produção, gerenciamento e 

organização. 

 

 

 

Contabilidade de Custos: 

2.2 Conceitos e aplicação 

 

Aulas expositivas e dialogadas Exercícios 

individuais. 

23/02 à   06/03 

Aplicar os conceitos e princípios da 

contabilidade de custos. 

 

 

Princípios contábeis aplicados aos custos: 

3.4 Princípio da competência dos 

exercícios; 

3.5 Princípio do registro pelo valor 

histórico; 

3.6 Principio do conservadorismo 

Aulas expositivas e dialogadas  

Estudo de Caso 

Exercícios individuais 
09 à   13/03 

Organizar os fatos que envolvem custos de 

acordo com a sua terminologia. 

 

 

 

Terminologia contábil aplicada aos custos: 

4.2 Custos, despesas, investimento  

desembolso, perda, gasto 

Aulas expositivas e dialogadas  

Estudo de Caso 

Exercício de Fixação 

Exercícios individuais 
16 à   27/03 

Descrever os fatos contábeis de acordo com 

os elementos de custos. 

 

 

Elementos de custos: 

5.3 Materiais: Conceitos e aplicabilidade 

5.4 Mão de obra: Conceitos e aplicabilidade  

5.3Gastos gerais de fabricação: Conceitos e 

aplicabilidade 

 

Aulas expositivas e dialogadas  

Estudo de Caso 

Exercício de Fixação 

Exercícios individuais 

Trabalho em grupo 

30/03 à   17/04 
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Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Classificar os fatos contábeis que envolvem 

os custos de acordo com a sua aplicabilidade 

e volume de produção. 

 

 

 

Classificação dos custos: 

6.2 Quanto à aplicabilidade: Custo direto, 

custo indireto, custo pleno ou integral.  

6.2Em relação ao volume de produção: 

Custos fixos e variáveis. 

 

Aulas expositivas e dialogadas  

Exercício de Fixação 

Exercícios individuais 

Trabalho em grupo 

22 à   30/04 

Elaborar planilhas de custos. 

 

 

 

Sistemas de custeamento: 

7.2 Custeio variável direto: Conceitos e 

aplicabilidade; 

7.2Custeio variável direto como instrumento 

gerencial; 

7.3Ponto de equilíbrio contábil, financeiro e 

econômico. 

7.4Custeio por absorção; 

7.5Esquema básico de Contabilidade de 

Custos; 

7.5.1Custeio departamento; 

7.5.2custeio padrão; 

7.5.3Sistema de custeio: 

7.5.4ABC 

 

Aulas expositivas e dialogadas  

Exercício de Fixação 

Exercícios individuais 

Trabalho em grupo 

Estudo de Caso 

04/05 à   19/06 

Calcular e estruturar a formação do preço de 

venda. 

 

Formação do preço de venda Aulas expositivas e dialogadas  

Trabalho em grupo 

Estudo de Caso 
22/06 à   06/07 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



Contextualizar a Contabilidade 

de custos dentro de um 

processo histórico. 

Compreender a evolução da 

contabilidade de custos com o 

passar dos tempos, associando-

a com o momento histórico. 

Exercícios individuais 

e em grupos 

desenvolvido em sala 

de aula. 

Embasamento conceitual. 

Coerência. 

Identificar o desenvolvimento da 

contabilidade de custos através 

dos tempos 

Analisar a Contabilidade de 

Custos como um instrumento 

de tomada de decisão. 

Visualizar a contabilidade de 

custos como um instrumento 

fundamental no processo de 

tomada de decisões. 

Compreender a importância do 

profissional de custos dentro de 

uma organização 

Exercícios individuais 

e em grupos 

desenvolvido em sala 

de aula. 

Coesão. 

Interesse. 

Participação. 

Demonstrar como a 

contabilidade de custos interfere 

diretamente no resultado das 

decisões tomadas. 

Interpretar a Contabilidade e 

Custos e seus princípios. 
Relacionar os princípios da 

contabilidade de custos com sua 

aplicação no dia a dia 

 

Exercícios individuais e 

em grupos desenvolvido 

em sala de aula. 

 

Uso correto de termos 

técnicos. 

Embasamento conceitual. 

Coerência. 

 

Saber identificar quais são os 

princípios da contabilidade de 

custos e suas aplicações nas 

atividades operacionais da 

entidade. 

Interpretar as terminologias 

utilizadas na Contabilidade de 

Custos para aplicar nos vários 

componentes de custos 

Compreender os termos da 

contabilidade de custos: gasto, 

custo, investimento, despesa, 

perda, ganho, investimento e 

desembolso. 

 

Exercícios individuais e 

em grupos desenvolvido 

em sala de aula. 

Uso correto de termos 

técnicos. 

Embasamento conceitual. 

Coerência. 

Participação 

Saber aplicar a terminologia 

adequada a cada situação, 

formando corretamente o custo 

das mercadorias vendidas. 

Caracterizar os fatos contábeis 

ocorridos na empresa de acordo 

com os elementos de custos. 

 

Diferenciar os elementos de 

custos: material, mão de obra e 

gastos gerais de fabricação. 

Exercícios individuais e 

em grupos desenvolvido 

em sala de aula. 

Clareza. 

Objetividade. 

Uso correto de termos 

técnicos. 

Precisão. 

Organização 

Saber alocar cada um dos 

elementos de custos de forma 

precisa, calculando corretamente 

o custo da mercadoria vendida. 

Interpretar dados referentes ao 

custo industrial. 

 

 

  

 

 

Caracterizar os elementos de 

custos das indústrias, aplicando-

os de maneira correta. 

 

Exercícios individuais e 

em grupos desenvolvido 

em sala de aula. 

 

Objetividade. 

Uso correto de termos 

técnicos. 

Embasamento conceitual. 

Precisão. 

 

Apresentar os dados referentes ao 

custo industrial. 

 



Avaliar as várias metodologias 

de custeamento da produção. 

 

Conhecer os principais métodos 

de custeamento da produção 

sendo capaz de identificar qual 

está sendo utilizado em cada 

ocasião 

 

Exercícios individuais e 

em grupos desenvolvido 

em sala de aula. 

 

Clareza. 

Objetividade. 

Uso correto de termos 

técnicos. 

Precisão. 

Organização. 

Embasamento conceitual 

 

Demonstrar a correta aplicação 

das metodologias de custeamento 

da produção, realizando os 

cálculos de forma Precisa. 

 

Analisar os processos de 

formação do preço de venda. 

Saber calcular o preço de venda 

dos produtos, destacando a 

importância de cada um dos 

elementos que contribuem para 

sua formação. 

Exercícios individuais e 

em grupos desenvolvido 

em sala de aula. 

Participação 

Clareza. 

Objetividade. 

Uso correto de termos 

técnicos. 

Precisão. 

Organização. 

Embasamento conceitual 

Ser capaz de demonstrar cada um 

dos elementos que formam o 

preço de venda, calculando-o com 

precisão. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 

 Apostila elaborada pela Professora.  

 

 

 Livro: RIBEIRO, Osni Moura – Contabilidade de Custos Fácil – São Paulo: Ed. SARAIVA. 

 

 Livro: MARTINS, Eliseu – Contabilidade de Custos – Ed. ATLAS 

 

 

 Livro: SANTOS, Joel José – Contabilidade e Análise de Custos – São Paulo: Ed. ATLAS. 

 

 

 

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

atividades de recuperação contínua, 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. 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VII - Outras Observações / Informações: 

 

___________________________________________________   Data: 27 de Fevereiro de 2015 

 

___________________________________________________   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 

 


