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ETEC ANHANQUERA Código: 262 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 

Componente Curricular: Contabilidade Gerencial e Estratégica 

C. H. Semanal: 2,5 

Módulo: 1 

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

 
Atividade/Atribuições 

 Fornecer subsídios aos administradores da empresa. 

 Definir centro de resultados. 

 Diagnosticar os problemas da empresa. 

Qualificação: Técnico em Contabilidade 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Contabilidade 

 
Professor: Wilson Felipe / Elemar Rossi 

 

 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1. Desenvolver a Contabilidade Gerencial como 

ferramenta de tomada de decisão, abordando 

aspectos de controle e gestão de custos, finanças 

e econômicos. 

1. Aplicar a Contabilidade Gerencial como 

instrumento de gestão e de tomadas de decisão. 

1. Aspectos fundamentais da Contabilidade 

Gerencial. 

2. Analisar os sistemas de informações gerenciais 

integrados na Contabilidade Gerencial. 

2. Utilizar todas as informações gerenciais para 

subsídio da contabilidade gerencial. 

2. Contabilidade Gerencial e os sistemas de 

informações gerenciais 

3. Classificar elementos de custos de produtos e 

serviços para gestão estratégica de custos da 

produção. 

3. Aplicar componentes de custos para as decisões 

e decisões estratégicas de custos. 

3. Custeio de produtos e serviços para decisões 

gerenciais. 

4. Distinguir aspectos de riscos e reorganizar os 

controles internos de acordo com a equivalência 

patrimonial. 

4. Proceder à avaliação dos controles internos e 

riscos para subsidiar a reorganização empresarial 

e avaliar todo o patrimônio. 

4. Gestões estratégicas de custos 

    5. Avaliação de risco e controle interno 

6. Reorganização Empresarial 

7. Equivalência Patrimonial 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular – Módulo 3 



 

 

 

 

 

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

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

1. Aplicar a Contabilidade Gerencial como 

instrumento de gestão e de tomadas de decisão. 

1.Aspectos fundamentais da Contabilidade 

Gerencial 

1. Aula expositiva e dialogada 

2. Estudo de casos 

3. Execução de atividades em classe 

para fixação da aprendizagem. 

13/02 à 06/03 

2. Utilizar todas as informações gerenciais para 

subsídio da contabilidade gerencial. 

2.Contabilidade Gerencial e os sistemas de 

informações gerenciais 

1. Aula expositiva e dialogada 

2. Estudo de casos 

3. Execução de atividades em classe 

para fixação da aprendizagem. 

13/03 à 10/04 

3. Aplicar componentes de custos para as 

decisões e decisões estratégicas de custos. 

3. Custeio de produtos e serviços para decisões 

gerenciais 

1. Aula expositiva e dialogada 

2. Estudo de casos 

3. Execução de atividades em classe 

para fixação da aprendizagem 

17/04 à 08/05 

4. Proceder à avaliação dos controles internos e 

riscos para subsidiar a reorganização 

empresarial e avaliar todo o patrimônio. 

4. Gestões estratégicas de custos 

1. Aula expositiva e dialogada 

2. Estudo de casos 

3. Execução de atividades em classe 

para fixação da aprendizagem 

15/05 à 22/05 

 5. Avaliação de risco e controle interno 

1. Aula expositiva e dialogada 

2. Estudo de casos 

3. Execução de atividades em classe 

para fixação da aprendizagem 

29/05 à 05/06 

 6. Reorganização Empresarial 

1. Aula expositiva e dialogada 

2. Estudo de casos 

3. Execução de atividades em classe 

para fixação da aprendizagem 

12/06 

 7. Equivalência Patrimonial 

1. Aula expositiva e dialogada 

2. Estudo de casos 

3. Execução de atividades em classe 

para fixação da aprendizagem 

19/06 à 29/06 

III – Plano Didático 



 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Desenvolver a Contabilidade 

Gerencial como ferramenta de 

tomada de decisão, abordando 

aspectos de controle e gestão 

de custos, finanças e 

econômicos. 

1 Desenvolver o entendimento 

sobre as necessidades da 

contabilidade gerencial no 

processo de tomada de 

decisão 

1 Lista de exercícios 

individual e em grupos 

em sala de aula. 

Prova 

1 Clareza de ideias (oral e 

escrita). Participação. 

Compreensão dos métodos 

e técnicas. Compreensão e 

resolução dos problemas. 

1. Compreensão das 

necessidades de ter uma 

contabilidade gerencial e seu 

impacto na tomada de decisão 

 

2. Compreensão das 

necessidades de ter uma 

contabilidade gerencial e seu 

impacto na tomada de decisão 

 

 

3. Compreender a necessidade de 

controles internos voltados 

para a produção, dada a 

necessidade estratégica da 

empresa 

 

4. Identificar riscos e gerenciá-

los. 

2. Analisar os sistemas de 

informações gerenciais 

integrados na Contabilidade 

Gerencial. 

2 Identificar as principais 

formas de controle e de 

gerenciamento. 

2 Exercícios individuais e 

em grupos 

desenvolvido em sala 

de aula e estudo de 

casos. 

Prova 

2 Clareza de ideias (oral e 

escrita). Participação. 

Compreensão dos métodos 

e técnicas. Compreensão e 

resolução dos problemas. 

3. Classificar elementos de 

custos de produtos e serviços 

para gestão estratégica de 

custos da produção. 

3 Identificar custos e como 

controlar a gestão dos 

mesmos. 

3 Exercícios individuais e 

em grupos 

desenvolvido em sala 

de aula, estudo de casos 

Prova 

3 Clareza de ideias (oral e 

escrita). Participação. 

Compreensão dos métodos 

e técnicas. Compreensão e 

resolução dos problemas. 

4. Distinguir aspectos de riscos e 

reorganizar os controles 

internos de acordo com a 

equivalência patrimonial. 

4 Identificar todos os riscos do 

negócio, e aplicar técnicas de 

controle interno visando 

diminuir tal probabilidade 

4 Exercícios individuais e 

em grupos 

desenvolvido em sala 

de aula, estudo de casos 

Prova 

4 Clareza de ideias (oral e 

escrita). Participação. 

Compreensão dos métodos 

e técnicas. Compreensão e 

resolução dos problemas. 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 

Apostila do professor. 

 

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

atividades (Exercícios complementares, atividade em equipe e leitura) 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 

 

___________________________________________________   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 _________/__________/   2015 


