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ETEC ANHANGUERA Código: 0262 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 2º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 

Componente Curricular: Estrutura e Análise das Demonstrações 

Financeiras 

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 

 Elaborar Demonstrações Financeiras. 

 Verificar a consistência e comportamento das contas.  

 Elaborar balancete de verificação.  

 Elaborar relatórios gerenciais.  

 Elaborar a demonstração de resultados do exercício (DRE).  

 Elaborar demonstrações das mutações do patrimônio líquido.  

 Levantar dados para a elaboração da demonstração de origem e aplicação dos recursos 

(DOAR).  

 Auxiliar na elaboração do balanço.  

 Elaborar fluxo de caixa.  

 

 

Qualificação: Técnico em Contabilidade 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Contabilidade 

Professora: Isabel Santos 

 

 

Eixo tecnológico: Gestão e Negócios 

 
 

 

 





  

 

 

 

 

 

 

N. 

 

Competências N. 

 

Habilidades 

 

N. 

 

Bases Tecnológicas 

1 Avaliar e analisar a estrutura das 

demonstrações contábeis, sua importância 

dentro do processo de análise de balanços.  

1 Estruturar as demonstrações contábeis 

como fator fundamental no processo de 

análise de balanço e demais 

demonstrações financeiras. 

 

1 Importância da análise e interpretação de 

balanços: conceito e abrangência. 

2 Contextualizar os princípios e convenções 

contábeis, para a correta aplicação das 

normas e técnicas contábeis de análise de 

balanço.  

2 Relatar a importância dos princípios e 

convenções contábeis dentro dos processos 

de estrutura e análise das demonstrações 

financeiras.  

 

2 Princípios e convenções contábeis. 

3 Avaliar e analisar as normas da 

padronização das demonstrações contábeis.  

3 Coletar dados e demais informações 

contábeis para melhor padronizar as 

demonstrações financeiras e aplicação das 

técnicas de análise de balanço.  

3 

 

 

Estrutura das demonstrações contábeis:  

3.1 balanço patrimonial; 3.2 demonstração 

do resultado do exercício;  

3.3 demonstrações das mutações do 

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



 

 

 patrimônio líquido;  

3.4 DFC;  

3.5 DMPL;  

3.6 DLPA;  

3.7 DVA. 

4 Elaborar relatórios avaliando a real situação 

financeira, econômica das empresas, 

enaltecendo os pontos positivos e 

subsidiando o empresário com informações 

para superar os pontos fracos e negativos da 

empresa.  

 

4 Elaborar relatórios sobre o desempenho 

econômico/ financeiro da empresa à luz das 

técnicas de análise de balanços 

4 Padronização das demonstrações 

financeiras: modelo/ exemplo;  

4.1 análise vertical/ horizontal: o conceito, 

importância, análise e interpretação. 

4.2 indicadores de imobilização; 

4.3 indicadores de endividamento; 4.4 

indicadores econômicos;  

4.5 indicadores financeiros;  

4.6 estudo da necessidade líquida de capital 

de giro; 

4.7 tesouraria. 

 

5 Comparar os índices, quocientes, 

coeficientes e demais indicadores aplicados 

nas demonstrações financeiras, como 

informações que serão utilizadas na tomada 

de decisões. 

 

5 Identificar e aplicar os vários índices, 

coeficientes, quocientes e indicadores 

utilizados e aplicados nas técnicas de 

análise de balanço. 
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6 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

Cálculo e análise de prazo médio: 5.1 

cálculo e análise de giro:  

5.1.1 prazo médio de estoque;  

5.1.2 prazo médio de recebimento; 5.1.3 

prazo médio de pagamento.  

 

 

Grau de alavancagem:  

6.1 grau de alavancagem financeira; 6.2 

grau de alavancagem operacional.  

 

 

EVA – MVA, Goodwill, ROI, ROA, RSPL.  

 

Consolidação do balanço. 

Demonstração do Resultado Abrangente 



 

 

 

 

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

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

Estruturar as demonstrações contábeis 

como fator fundamental no processo de 

análise de balanço e demais 

demonstrações financeiras. 

 

Importância da análise e interpretação de 

balanços: conceito e abrangência.  

Aula Expositiva 

Questionário sobre a matéria. 

 
27 à 07/08   

Relatar a importância dos princípios e 

convenções contábeis dentro dos processos 

de estrutura e análise das demonstrações 

financeiras.  

 

Princípios e convenções contábeis. 

Aula Expositiva 

Questionário sobre a matéria. 

 
10 à 14/08   

III – Plano Didático 



 

 

Coletar dados e demais informações 

contábeis para melhor padronizar as 

demonstrações financeiras e aplicação das 

técnicas de análise de balanço.  

 

Estrutura das demonstrações contábeis:  

3.1 balanço patrimonial; 3.2 demonstração 

do resultado do exercício;  

3.3 demonstrações das mutações do 

patrimônio líquido;  

3.4 DFC;  

3.5 DMPL;  

3.6 DLPA;  

3.7 DVA. 

Aula Expositiva 

Exercício de Fixação 

Trabalho em Grupo 
17/08 à 09/10   

Elaborar relatórios sobre o desempenho 

econômico/ financeiro da empresa à luz das 

técnicas de análise de balanços.  

 

 

Padronização das demonstrações 

financeiras: modelo/ exemplo;  

4.1 análise vertical/ horizontal: o conceito, 

importância, análise e interpretação. 

4.2 indicadores de imobilização; 

4.3 indicadores de endividamento; 4.4 

indicadores econômicos;  

4.5 indicadores financeiros;  

4.6 estudo da necessidade líquida de capital 

de giro; 

4.7 tesouraria. 

 

 

Aula Expositiva 

Estudo de Caso 

Exercício de Fixação 

Trabalho em grupo 

 

13/10 à 06/11   

Identificar e aplicar os vários índices, 

coeficientes, quocientes e indicadores 

utilizados e aplicados nas técnicas de análise 

de balanço. 

Cálculo e análise de prazo médio: 5.1 

cálculo e análise de giro:  

5.1.1 prazo médio de estoque;  

5.1.2 prazo médio de recebimento; 5.1.3 

prazo médio de pagamento.  

 

Grau de alavancagem:  

6.1 grau de alavancagem financeira; 6.2 grau 

de alavancagem operacional.  

 

EVA – MVA, Goodwill, ROI, ROA, RSPL.  

 

Consolidação do balanço. 

Demonstração do Resultado Abrangente 

Aula Expositiva 

Estudo de Caso 

Exercício de Fixação 

 

09/11 à 18/12   



 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 

Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 

Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Avaliar e analisar a estrutura das 

demonstrações contábeis, sua 

importância dentro do processo 

de análise de balanços.  

Interpretar os objetivos do 

planejamento contábil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercício em Sala 

Observação Direta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse 

Participação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser capaz de analisar o Balanço 

de acordo com os conceitos 

contábeis. 

 

 

 

 

 

. 

Contextualizar os princípios e 

convenções contábeis, para a 

correta aplicação das normas e 

técnicas contábeis de análise de 

balanço.  

Gerir o ciclo de informações 

contábeis. 

 

 

Exercício em Sala 

Estudo de Caso 

Observação Direta 

 

Interesse  

Organização de Ideias 

Participação 

Ser capaz de analisar e interpretar 

o Balanço de acordo com as 

normas e princípios contábeis 

Avaliar e analisar as normas da 

padronização das demonstrações 

contábeis.  

Interpretar os objetivos dados e 

informações do ciclo financeiro. 

 

 

Avaliação de Escrita 

Individual 

Estudo de Caso 

Exercício em Sala 

Observação Direta 

Senso Critico 

Organização de Ideias 

Interesse 

Participação 

 

Ser capaz de analisar e interpretar 

as Demonstrações Contábeis de 

acordo com as normas 

estabelecidas. 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



Elaborar relatórios avaliando a 

real situação financeira, 

econômica das empresas, 

enaltecendo os pontos positivos e 

subsidiando o empresário com 

informações para superar os 

pontos fracos e negativos da 

empresa.  

 

Analisar as demonstrações 

financeiras fornecendo subsídios 

ao processo de tomada de 

decisão. 

Avaliação de Escrita 

Individual 

Estudo de Caso 

Exercício em Sala 

Observação Direta 

 

Senso Critico 

Organização de Ideias 

Interesse 

Participação 

 

Ser capaz de analisar e interpretar 

as Demonstrações Contábeis de 

acordo com as normas 

estabelecidas fornecendo 

subsídios ao processo de tomada 

de decisão. 

Comparar os índices, quocientes, 

coeficientes e demais indicadores 

aplicados nas demonstrações 

financeiras, como informações 

que serão utilizadas na tomada de 

decisões. 

 

Utilizar as ferramentas 

fornecidas pelos diversos índices 

no processo de análise das 

demonstrações financeiras.  

Avaliação de Escrita 

Individual 

Estudo de Caso 

Exercício em Sala 

Observação Direta 

 

Senso Critico 

Organização de Ideias 

Interesse 

Participação 

 

Ser capaz de analisar e interpretar 

as Demonstrações Contábeis de 

acordo com as normas 

estabelecidas fornecendo 

subsídios ao processo de tomada 

de decisão. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 
Apostila elaboradora pela professora; 

 

Sites de pesquisa:  

 

www.portaldecontabilidade.com.br;  

www.receita.fazenda.gov.br;  

www.caixa.gov.br; www.cfc.org.br;  

 

Livros:  

 

Ribeiro, Osni Moura. Estrutura e Análise de Balanços. São Paulo. Editora Saraiva – edição 

17/2011 

 

Matarazzo, Dante Carmine. Análise Financeira de Balanços. São Paulo. Editora Atlas – edição 

07/2010 
 

 

 

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) 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VII - Outras Observações / Informações: 

 

___________________________________________________   Data:  

 

VIII – Assinatura do Professor 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

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

 

X– Parecer do coordenador de área 

 

___________________________________________________   Data:  

 


