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Componente Curricular: Sistemas de Informações Contábeis   

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 

 Escriturar livros auxiliares e fiscais; 

 Preparar as demonstrações contábeis, gerando balanço patrimonial e 

demonstrações de resultados 

 Emitir diário, razão e livros fiscais; 

 Computar folha de pagamento dos empregados, empregadores e terceiros; 

 Gerar guias de encargos sociais; 

 Apurar valores referentes ao IPI.  

 Apurar valores referentes ao ICMS.  

 Apurar valores referentes ao ISS.  

 Calcular impostos de empresas classificadas no regime simples.  

 Calcular PIS-Pasep.  

 Calcular COFINS.  

 Calcular imposto de renda.  

 Calcular contribuição social 

 Assessorar o desenvolvimento de “software” contábil  

 Manter-se atualizado  
 

Qualificação: Auxiliar de Contabilidade 

Habilitação Profissional: Técnico em Contabilidade 

Professor: Elemar Rossi Ferreira 

 

 

Eixo Tecnológico: Gestão e negócios   

 
 

 

 

ETEC ANHANQUERA Código: 262 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município:Santana de Parnaíba 



  

 

 

 

 

 

 
N. 

 
Competências 

N. 
 

Habilidades 
 

N. 
 

Bases Tecnológicas 

1 

Identificar o software de Contabilidade para 

gerar a escrituração contábil e extrair os 

relatórios contábeis com praticidade, 

objetivando a rapidez na tomada de decisão. 

1 

Utilizar o software de Contabilidade na 

escrituração contábil, visando informações 

precisas e objetivas na tomada de decisão 
1 

Software da área Contábil: cadastros de 

empresas; cadastro de Plano de Contas; 

lançamentos dos atos e fatos administrativos; 

diário; razão; balancete de verificação; apuração 

do resultado do exercício; balanço patrimonial e 

demonstração do resultado do exercício; 

gerações de guias de recolhimento. 

2 

Identificar o software da área Fiscal na 

escrituração de notas fiscais de entrada e saída 

na apuração de impostos (ICMS e IPI), bem 

como na geração de guias de recolhimentos 

desses tributos. 

2 

Utilizar o software da área Fiscal promovendo a 

escrituração de notas fiscais e consequente 

apuração de impostos 
2 

Software da área Fiscal: cadastro da empresa 

segundo a sua opção tributária; escrituração do 

livro registro de entradas; escrituração do livro 

de saídas; livro de apuração do ICMS; geração 

de guias de recolhimento. 

3 

Identificar o software da área de Pessoal para 

melhor gerenciamento das obrigações desse 

departamento, bem como, elaborar folhas de 

pagamentos, rescisões de contrato de trabalho e 

os impostos gerados nesse departamento, 

permitindo ainda cumprir com as obrigações 

junto aos órgãos governamentais como DIRF, 

CAGED e RAIS 

3 

Utilizar o software na área de Pessoal 

promovendo toda a rotina desse departamento 

quer seja, nas informações internas da empresa 

como folha de pagamento e rescisão de contrato 

de trabalho, quer seja, na prestação de contas 

com governo, através das várias obrigações 

legais exigidas para esse departamento. 

3 

Software da área de Departamento De Pessoal: 

cadastro da empresa; cadastros dos funcionários 

(dependentes IR, salário família); cálculo da 

folha de pagamento; CAGED; SEFIP – com 

geração de GPS e SEFIP; guias de recolhimento 

de IRRF; RAIS; DIRF. 

III – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular– Módulo 2 



 

 

 

 

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  

 Dia /Mês 

Utilizar o software de Contabilidade na 

escrituração contábil, visando informações 

precisas e objetivas na tomada de decisão.  

 

Software da área Fiscal: cadastro da empresa 

segundo a sua opção tributária; escrituração 

do livro registro de entradas;e scrituração do 

livro de saídas; livro de apuração do ICMS; 

geração de guias de recolhimento 

 

Aulas expositivas com teoria. 

Aulas práticas no laboratório com utilização 

de Software da área Contábil. 

 

04/02 à 17/04 

Utilizar o software da área Fiscal 

promovendo a escrituração de notas fiscais e 

consequente apuração de impostos.  

 

 

 

Software da área Contábil: cadastros de 

empresas; cadastro de Plano de Contas;  

Lançamentos dos atos e fatos 

administrativos; diário; razão; balancete de 

verificação; apuração do resultado do 

exercício; balanço patrimonial e 

demonstração do resultado do exercício; 

gerações de guias de recolhimento 

 

Aulas expositivas com teoria. 

Aulas práticas no laboratório com utilização 

de Software da área Contábil. 

 

18/04 à 19/06 

Utilizar o software na área de Pessoal 

promovendo toda a rotina desse 

departamento quer seja, nas informações 

internas da empresa como folha de 

pagamento e rescisão de contrato de 

trabalho, quer seja, na prestação de contas 

com governo, através das várias obrigações 

legais exigidas para esse departamento 

Software da área de Departamento De 

Pessoal: cadastro da empresa; cadastros dos 

funcionários (dependentes IR, salário 

família); cálculo da folha de pagamento;  

CAGED; SEFIP – com geração de GPS e 

SEFIP; guias de recolhimento de IRRF; 

RAIS; DIRF 

 

Aulas expositivas com teoria. 

Aulas práticas no laboratório com utilização 

de Software da área Contábil. 

 

20/06 à 06/07 

 

 

 

 

 

 

                            
 

 

III – Plano Didático 



 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) de 

Avaliação 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 

Identificar o software de 

Contabilidade para gerar a 

escrituração contábil e extrair 

os relatórios contábeis com 

praticidade, objetivando a 

rapidez na tomada de decisão.  

 

 

Conhecer Tipos e formas de 

lançamentos Livro Diário e 

Razão. 

Lançamento e análise de um 

balancete. 

Apuração dos resultados 

referente aos exercícios. 

 

Exercício em Sala 

Pesquisa 

Avaliação de Escrita Individual 

Observação Direta 

 

Interesse 

 

Clareza de Ideias  

 

Senso Critica 

 

Participação 

 

Saber utilizar o sistema da área 

contábil, com lançamentos das 

ocorrências contábeis em 

determinado período. 

Analisando a movimentação do 

patrimônio da empresa. 

 

Identificar o software da área 

Fiscal na escrituração de notas 

fiscais de entrada e saída na 

apuração de impostos (ICMS e 

IPI), bem como na geração de 

guias de recolhimentos desses 

tributos.  

 

Identificar a importância da 

opção tributária de empresa. 

Tipos de lançamentos e registros 

em livros de entrada e saída. 

Realizar apuração de Tributos. 

 

Exercício em Sala 

Pesquisa 

Avaliação Escrita Individual 

Observação Direta 

 

Interesse 

 

Clareza de Ideias  

 

Senso Critico 

 

Participação 

 

Saber utilizar o sistema da área 

contábil, com lançamentos das 

notas fiscais e apuração dos 

impostos a partir desses 

lançamentos. 

 

Identificar o software da área de 

Pessoal para melhor 

gerenciamento das obrigações 

desse departamento, bem como, 

elaborar folhas de pagamentos, 

rescisões de contrato de 

trabalho e os impostos gerados 

nesse departamento, permitindo 

ainda cumprir com as 

obrigações junto aos órgãos 

governamentais como DIRF, 

CAGED e RAIS.  

 

Saber utilizar os equipamentos 

eletrônicos e os recursos 

oferecidos para gerenciar o 

Departamento de Pessoal. 

 

Relacionar os arquivos de folha 

de pagamento com o avanço 

tecnológico. 

 

Os impostos a serem recolhidos 

referente a este departamento 

bem como, os prazos 

estabelecidos 

 

Exercício em Sala 

 

Pesquisa 

 

Avaliação de Escrita Individual 

 

Observação Direta 

 

Trabalho em Equipe 

 

Interesse 

 

Clareza de Ideias  

 

Senso Critico 

 

Participação 

 

Organização de Ideias 

 

Demonstrar os principais 

recursos eletrônicos disponíveis 

para os benefícios da área de 

Departamento Pessoal bem 

como, seus deveres e 

responsabilidade quanto aos 

encargos sociais. 

 

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.portaldecontabilidade.com.br; www.receita.fazenda.gov.br; 

www.caixa.gov.br; entre outros. 

 

 Manual  CONTMATIC – Software Contábil, Escrita Fiscal e Folha de Pagamento. 

 
Recuperação continua - retomada do conteúdo no início de cada aula, revisão de conteúdo ao 

final de cada aula, atendimento individualizado. 

 

Recuperação paralela - elaboração de trabalhos práticos e teóricos. 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.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 

 


