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ETEC ANHANQUERA Código:  

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 

Componente Curricular: Contabilidade Tributária e Fiscal 

C. H. Semanal:10 

Módulo: III 

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 o livro de apuração do lucro real (Lalur).  

 Atender a obrigações fiscais acessórias.  

 Atender a Fiscalização.  

 Executar o Planejamento Tributário.  

 Preencher a declaração de IRPF.  

 Preencher declaração de IRPJ  

 Elaborar declaração de imposto de renda sobre pessoa física (DIRF).  

 Preencher declaração de contribuições e tributos federais (DCTF).  

 Calcular PIS-Pasep.  

 Calcular COFINS.  

 Calcular lucro real, presumido e arbitrado.  

 Calcular imposto de renda.  

 Calcular contribuição social sobre o lucro líquido.  

 Livros Fiscais.  

 Apurar impostos.  

 

 

Qualificação:  Técnico em Contabilidade 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Contabilidade 

Professor: Isaías oliveira 

 

 

Eixo tecnológico: Gestão e Negócios 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1 

Desenvolver a contabilidade da organização, 

de acordo com o regulamento do imposto de 

renda pessoa jurídica – empresas tributadas 

com base no lucro real, focando os aspectos 

de despesas dedutíveis e indedutíveis 

1 

Proceder aos registros contábeis de acordo 

com RIR-PJ, empresas tributadas pelo lucro 

real. 

1 

Empresas tributadas pelo lucro real: normas 

básicas;  

• despesas dedutíveis e indedutíveis;  

• provisões dedutivas; multa por infração 

fiscal e multa de mora;  

• aluguéis; remunerações de sócios, diretores 

e administradores;  

• participações dos empregados nos lucros  

2 

Identificar as formas de tributação mensal ou 

trimestral, de acordo com estudos de 

viabilidade frente a um planejamento 

tributário.  

2 

Estruturar o planejamento tributário como 

fator determinante de forma de apuração do 

lucro real mensal ou trimestral.  

2 
Formas de apurações: lucro real trimestral; 

prazos e formas de recolhimento  

3 
Identificar as normas de apuração do lucro 

real, conceituando receita bruta e líquida e 

demonstrando a apuração do resultado.  

3 

Estruturar de forma clara e objetiva a 

demonstração de receita bruta e líquida, bem 

como toda a demonstração do resultado do 

exercício.  

3 
Recolhimento por estimativa: lucro real 

anual  

4 

Planejar e organizar a escrituração do Livro 

de Apuração do Lucro Real-LALUR 

focando todos os seus aspectos de acordo 

com a legislação vigente.  

4 

Proceder à escrituração do LALUR, de 

acordo com a legislação vigente, focando a 

parte A e B, do LALUR, apurando 

corretamente a base de cálculo da 

contribuição social sobre o lucro líquido e do 

imposto de renda pessoa jurídica  

4 

Demonstrações do resultado do período: 

apuração do lucro real; conceitos 

fundamentais; receita operacional bruta; 

receita operacional líquida;  

• lucro líquido  

5 
Planejar e organizar a escrituração do SPED 

contábil conforme legislação vigente  
5 

Classificar a escrituração contábil levando 

em conta os aspectos da escrituração fiscal 

digital SPED contábil 

5 

LALUR:  

• apuração do lucro real esquematicamente;  

• contribuição social sobre lucro; normas de 

escrituração e modelo do LALUR;  

• formas de escrituração; registro de 

controle;  

• modelo da parte A;  

• modelo da parte B  

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular – Módulo 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Planejar a base de cálculo do lucro 

presumido, escrituração e metodologia e 

organizar o adicional do imposto de renda  

6 
Estruturar a escrituração e o cálculo do lucro 

presumido e o adicional do imposto de renda  
6 

Escrituração contábil digital:  

• SPED contábil  

7 

Analisar as informações geradas na 

contabilidade como fator fundamental para o 

correto preenchimento das obrigações 

principais e acessórias  

7 

Utilizar as informações contábeis como 

subsídio do correto preenchimento das 

obrigações principais e acessórias.  

7 

Lucro presumido:  

• o que é forma de opção: ο forma de 

escrituração; ο metodologia de cálculos de 

acordo com a atividade econômica; o 

adicional de imposto de renda  

 
 

 
 

8 

Obrigações principais e acessórias:  

• DIPJ;  

• DIRPF;  

• RAIS; 

SEFIP:  

• Conectividade social  

• DANS;  

• DIRF;  

• DCTF/ DACON/  

• CAGED  



 

 

 

 

 

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

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

Estruturar de forma clara e objetiva a 

demonstração de receita bruta e líquida, bem 

como toda a demonstração do resultado do 

exercício. 

Demonstrações do resultado do período: 

apuração do lucro real; conceitos 

fundamentais; receita operacional bruta; 

receita operacional líquida;  

• lucro líquido 

Aula Expositiva e dialogada 

Exercícios 

 
09/02 a 17/02    

Estruturar a escrituração e o cálculo do lucro 

presumido e o adicional do imposto de renda 

Lucro presumido:  

O que é forma de opção: ο forma de 

escrituração; ο metodologia de cálculos de 

acordo com a atividade econômica; o 

adicional de imposto de renda 

Aula Expositiva e dialogada 

Exercícios 

Estudos de casos 

Avaliação 

23/02 a 24/03   

Proceder aos registros contábeis de acordo 

com RIR-PJ, empresas tributadas pelo lucro 

real. 

Empresas tributadas pelo lucro real: normas 

básicas;  

• despesas dedutíveis e indedutíveis;  

• provisões dedutivas; multa por infração 

fiscal e multa de mora;  

• aluguéis; remunerações de sócios, diretores 

e administradores;  

• participações dos empregados nos lucros 

Aula Expositiva e dialogada 

Exercícios 

Estudos de casos 

       Avaliação 

30/03 a 28/04 

 

Formas de apurações: lucro real trimestral; 

prazos e formas de recolhimento 
 

Proceder à escrituração do LALUR, de 

acordo com a legislação vigente, focando a 

parte A e B, do LALUR, apurando 

corretamente a base de cálculo da 

contribuição social sobre o lucro líquido e do 

imposto de renda pessoa jurídica 

LALUR:  

• apuração do lucro real esquematicamente;  

• contribuição social sobre lucro; normas de 

escrituração e modelo do LALUR;  

• formas de escrituração; registro de controle;  

• modelo da parte A;  

• modelo da parte B 

Aula Expositiva e dialogada 

Exercícios 

Estudos de casos 

       Avaliação 

04/05 a 26/05   

III – Plano Didático 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estruturar o planejamento tributário como 

fator determinante de forma de apuração do 

lucro real mensal ou trimestral. 

Recolhimento por estimativa: lucro real anual 

Aula Expositiva e dialogada 

Exercícios 

Estudos de casos 
01/06 a 02/06   

Utilizar as informações contábeis como 

subsídio do correto preenchimento das 

obrigações principais e acessórias 

Obrigações principais e acessórias:  

• DIPJ;  

• DIRPF;  

• RAIS; 

SEFIP:  

• Conectividade social  

• DANS;  

• DIRF;  

• DCTF/ DACON/  

• CAGED 

Aula Expositiva e dialogada 

Exercícios 

Aulas práticas no laboratório de 

Informática 

       Estudos de casos 

08/06 a 06/07   



 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Desenvolver a contabilidade da 

organização, de acordo com o 

regulamento do imposto de renda 

pessoa jurídica – empresas 

tributadas com base no lucro real, 

focando os aspectos de despesas 

dedutíveis e indedutíveis 

Atender as normas internacionais 

de contabilidade na elaboração e 

cálculo dos tributos 

 

 

Exercício em sala de aula 

Avaliação escrita  

Estudo de casos 

 

Clareza, Discernimento, 

criatividade, interesse e 

participação. 

 

Distinguir quais os regimes 

tributários existentes na legislação. 

Identificar as formas de tributação 

mensal ou trimestral, de acordo 

com estudos de viabilidade frente 

a um planejamento tributário.  

Distinguir entre as formas de 

tributação permitidas pela 

legislação 

Exercício em sala de aula 

Avaliação escrita  

Estudo de casos 

Clareza, Discernimento, 

criatividade, interesse e 

participação. 

Saber escolher qual forma de 

apuração é mais vantajosa para a 

empresa. 

Identificar as normas de apuração 

do lucro real, conceituando receita 

bruta e líquida e demonstrando a 

apuração do resultado.  

Destacar os conceitos para 

elaboração da demonstração do 

resultado do exercício. 

Exercício em sala de aula 

Avaliação escrita  

Estudo de casos 

 

Clareza, Discernimento, 

criatividade, interesse e 

participação. 

Atentar-se para os conceitos 

corretos de Receitas Bruta e 

Receita Liquida 

Planejar e organizar a escrituração 

do Livro de Apuração do Lucro 

Real-LALUR focando todos os 

seus aspectos de acordo com a 

legislação vigente.  

 

Atentar para as despesas 

dedutíveis e indedutiveis. 

Exercício em sala de aula 

Avaliação escrita  

Estudo de casos 

 

Clareza, Discernimento, 

criatividade, interesse e 

participação. 

Apurar o IRPJ e CSLL no LALUR 

Planejar e organizar a escrituração 

do SPED contábil conforme 

legislação vigente  

Preencher o SPED contábil Exercício no laboratório 

de informática 

Avaliação escrita  

Estudo de casos 

 

Clareza, Discernimento, 

criatividade, interesse e 

participação. 

Elaborar e entregar o SPED 

contábil. 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



Planejar a base de cálculo do lucro 

presumido, escrituração e 

metodologia e organizar o 

adicional do imposto de renda  

Apurar o Adicional do Imposto de 

renda 

Exercício em sala de aula 

Avaliação escrita  

Estudo de casos 

Clareza, Discernimento, 

criatividade, interesse e 

participação. 

Apurar os tributos com base no 

Lucro Presumido 

Analisar as informações geradas 

na contabilidade como fator 

fundamental para o correto 

preenchimento das obrigações 

principais e acessórias  

Levantar as obrigações acessórias 

que a empresa esta obrigada de 

acordo com a opção tributária. 

Exercício no laboratório 

de informática 

Avaliação escrita  

Estudo de casos 

Clareza, Discernimento, 

criatividade, interesse e 

participação. 

Preencher e transmitir as principais 

declarações acessórias 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 

 Apostila elaborada pelos professores. 

 

 OLIVEIRA, CHIEREGATO, JUNIOR E GOMES - Manual de Contabilidade Tributária 

– 10ª Edição – ATLAS, São Paulo, 2011. 

 

 H. CAMPOS – Pratica de Planejamento Tributário, como fazer Planejamento 

Tributário – QUARTIER LATIN – São Paulo 2007 

 

 

 Receita Federal do Brasil - em http://www.receita.fazenda.gov. 

 

 

 FÜHER, FÜHER - Resumo de direito Tributário – 19ª edição Atualizada – MALHEIROS 

EDITORES, São Paulo, 2008. 

 

 David Gabriel Marcelo - Metodologia Científica – Planejamento Tributário - 

Universidade Nove de Julho – São Paulo 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) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

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 

 


