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ETEC ANHANQUERA Código:  

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 

Componente Curricular: Tópicos Especiais de Contabilidade 

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 

 Identificar as estruturar orçamentárias e societárias das organizações e relacioná-las com 

os processos de gestão.  

 Aplicar princípios e conceitos, tais como patrimônio, faturamento, lucro bruto e lucro 

líquido, custos e despesas, margem de contribuição e outros relacionados com 

produtividade e lucratividade. 

 Perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em geral, verificação 

de haveres, revisão permanente ou periódica de escritas, regulações judiciais ou 

extrajudiciais de avarias grossas ou comuns, assistência aos Conselhos Fiscais das 

sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de natureza técnicas conferidas por lei 

aos profissionais de contabilidade. 

 Fornecer subsídios aos administradores da empresa.  

 Disponibilizar documentos e livros. 

 Prestar esclarecimentos. 

 Preparar relatórios. 

 Providenciar defesa administrativa. 

 Reorganizar a contabilidade 

 Diagnosticar os problemas da empresa 

 Aplicar a legislação relativa ao objeto da empresa.  

 Supervisionar o trabalho. 

 Auxiliar na elaboração do balanço. 

 

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 
Analisar os aspectos que envolvem o processo 

de harmonização contábil e o seu impacto no 

resultado do exercício 

1 

Organizar os registros e procedimentos 

contábeis visando sua harmonização com a 

Contabilidade Internacional, de acordo com os 

diversos órgãos contábeis internacionais e 

normatizados pelo Comitê de Pronunciamento 

Contábil (brasileiro). 

1 CPC - Comitê de pronunciamento Contábil 

2 
Pesquisar os vários organismos internacionais 

de Contabilidade, como fator norteador das 

normatizações e harmonizações internacionais  

2 

Utilizar os vários instrumentos internacionais de 

Contabilidade, respaldado pelo Comitê de 

Pronunciamento Contábil (CPC), para subsidiar 

os registros e os relatórios contábeis  

2 

Contabilidade Internacional:  

Causa das diferenças internacionais; Por que da 

harmonização contábil; Vantagens e 

desvantagens da harmonização contábil 

internacional;  

Por que adotar normas internacionais de 

Contabilidade;  

Principais organismos mundiais e regionais 

responsáveis pela internacionalização da 

Contabilidade:  

The International Accounting Standards Board 

(IASB) – Colegiado de Padrões Contábeis 

Internacional;  

The International Federation of Accountants 

(IFAC) – Federação Internacional de 

Contadores 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Planejar os vários registros pertinentes à gestão 

patrimonial, financeira e econômica das 

organizações do 3º setor  

3 

Proceder aos registros contábeis de uma 

organização do 3º setor de acordo com a 

legislação. 

3 

Contabilidade do 3º setor:  

A identidade das entidades sem fins lucrativos;  

Principais características das entidades sem fins 

lucrativos;  

Plano de Contas:  

Estrutura do Plano de Contas;  

Fluxo contábil das operações típicas;  

Contabilização das doações subvenções, 

contribuições e auxílios recebidos pelas 

entidades sem fins lucrativos;  

 

Reconhecimento contábil do trabalho voluntário 

4 

Classificar os elementos que envolvem apuração 

de resultado das empresas do 3º setor, focando 

seus aspectos tributários, bem como a forma 

como devem ser demonstrados os resultados.  

4 

Aplicar os aspectos tributários na apuração 

contábil do 3º setor e sua demonstração 

patrimonial, financeira e econômica através das 

diversas peças contábeis  

4 
 

Elaborar o Balanço Social 

5 

Planejar indicadores do Balanço Social e 

classificar itens do Controle Interno da 

Auditoria e organizar e classificar os elementos 

para a Perícia Contábil.  

5 

Proceder com elementos para o Balanço Social, 

aplicar o controle interno da auditoria e os 

registros para a perícia contábil  

5 

 

Controladoria:  

Noções de Controladoria;  

Funções e papel do controller; 

Noções de Auditoria e Perícia Contábil  



 

 

 

 

 

                            
 

 

Habilidade1 Base Tecnológica 1 Procedimento Didático2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

Organizar os registros e procedimentos 

contábeis visando sua harmonização com a 

Contabilidade Internacional, de acordo com 

os diversos órgãos contábeis internacionais e 

normatizados pelo Comitê de 

Pronunciamento Contábil (brasileiro). 

Contabilidade Internacional:  

Causa das diferenças internacionais; Por que 

da harmonização contábil; Vantagens e 

desvantagens da harmonização contábil 

internacional;  

Por que adotar normas internacionais de 

Contabilidade;  

Principais organismos mundiais e regionais 

responsáveis pela internacionalização da 

Contabilidade:  

The International Accounting Standards 

Board (IASB) – Colegiado de Padrões 

Contábeis Internacional;  

The International Federation of Accountants 

(IFAC) – Federação Internacional de 

Contadores 

 

 Aulas expositivas com o auxílio de lousa e 

de apostila sobre o assunto abordado. 
09/02 a 15/04   

Utilizar os vários instrumentos internacionais 

de Contabilidade, respaldado pelo Comitê de 

Pronunciamento Contábil (CPC), para 

subsidiar os registros e os relatórios contábeis  

CPC - Comitê de pronunciamento Contábil 

Aulas expositivas com o auxílio de lousa e 

de apostila sobre o assunto abordado. 

 

Atividade em sala de aula para observar 

compreensão do assunto abordado. 

Avaliação 

20/04 a 13/05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – Plano Didático 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceder aos registros contábeis de uma 

organização do 3º setor de acordo com a 

legislação. 

Contabilidade do 3º setor:  

A identidade das entidades sem fins 

lucrativos;  

Principais características das entidades sem 

fins lucrativos;  

Plano de Contas:  

Estrutura do Plano de Contas;  

Fluxo contábil das operações típicas;  

Contabilização das doações subvenções, 

contribuições e auxílios recebidos pelas 

entidades sem fins lucrativos;  

Reconhecimento contábil do trabalho 

voluntário 

Aulas expositivas com o auxílio de lousa e 

de apostila sobre o assunto abordado. 

 

Atividade em sala de aula para observar 

compreensão do assunto abordado 
18/05 a 11/06 

Aplicar os aspectos tributários na apuração 

contábil do 3º setor e sua demonstração 

patrimonial, financeira e econômica através 

das diversas peças contábeis  

 

Elaborar o Balanço Social 

Aulas expositivas com o auxílio de lousa e 

de apostila sobre o assunto abordado. 

Atividade em sala de aula para observar 

compreensão do assunto abordado 

Avaliação 

Proceder com elementos para o Balanço 

Social, aplicar o controle interno da auditoria 

e os registros para a perícia contábil  

 

Controladoria:  

Noções de Controladoria;  

Funções e papel do controller; 

Noções de Auditoria e Perícia Contábil  

Aulas expositivas com o auxílio de lousa e 

de apostila sobre o assunto abordado. 

Atividade em sala de aula para observar 

compreensão do assunto abordado 

Avaliação 

15/06 a 06/07   



 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar os aspectos que 

envolvem o processo de 

harmonização contábil e o seu 

impacto no resultado do exercício 

Desenvolver entendimento dos 

procedimentos contábeis 

internacionais e nacionais. 

Identificar e conhecer os 

órgãos competentes pela 

normatização da Contabilidade 

Internacional. 

 

 

Exercício em sala de 

aula 

Avaliação escrita  

 

Clareza, Discernimento, 

criatividade, interesse e 

participação. 

 

Compreensão da importância e 

da utilização das normas 

internacionais da Contabilidade 

Internacional. 

Pesquisar os vários organismos 

internacionais de Contabilidade, 

como fator norteador das 

normatizações e harmonizações 

internacionais  

Identificar os principais 

organismos internacionais 

responsáveis pelas 

normatizações da 

contabilidade internacional 

Harmonizar padrões contábeis 

internacionais com as 

distinções dos modelos 

nacionais 

 

 

 

Exercício em sala de 

aula 

Avaliação escrita 

 

Clareza, Discernimento, 

criatividade, interesse e 

participação. 

 

Compreensão da importância e 

da utilização das normas 

internacionais da Contabilidade 

Internacional. 

Planejar os vários registros 

pertinentes à gestão patrimonial, 

financeira e econômica das 

organizações do 3º setor  

Identificar as principais peças 

contábeis do 3º. Setor 

Conhecer as principais 

características das entidades 

do 3º. Setor, 

Entender as características das 

entidades sem fins lucrativos. 

 

 

Exercício em sala de 

aula 

Avaliação escrita 

 

Clareza, Discernimento, 

criatividade, interesse e 

participação. 

 

Compreensão das 

características das entidades do 

3º. Setor. 

Classificar os elementos que 

envolvem apuração de resultado 

das empresas do 3º setor, focando 

seus aspectos tributários, bem 

 

Conhecer os métodos de 

contabilização das entidades 

do 3º. Setor 

 

Exercício em sala de 

aula 

Avaliação escrita 

 

Clareza, Discernimento, 

criatividade, interesse e 

participação. 

 

Compreensão das 

características das entidades do 

3º. Setor. 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



como a forma como devem ser 

demonstrados os resultados.  
Trabalhar com Plano de 

Contas 

Entender a forma de 

contabilização dos fatos 

contábeis das empresas do 3º. 

Setor 

Planejar indicadores do Balanço 

Social e classificar itens do 

Controle Interno da Auditoria e 

organizar e classificar os 

elementos para a Perícia Contábil.  

Conhecer os aspectos 

introdutórios de Controladoria 

Entender a utilização das 

ferramentas de tomada de 

decisão nos controles internos 

administrativos 

 

 

Exercício em sala de 

aula 

Avaliação escrita 

 

Clareza, Discernimento, 

criatividade, interesse e 

participação. 

 

Compreensão da importância 

da contabilidade Gerencial 

dentro das organizações. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 

 Apostila do Professor 

 

 Livros: 

o NIRJAMA, Jorge Katsumi – Contabilidade Internacional – Ed. ATLAS. 

 

o KAPLAN, Robert S.; BANKER, Rajiv D.; KINSON, Antony A. At. – 

Contabilidade Gerencial – Ed. ATLAS. 

 

o LUNKER, Rogério João – Contabilidade Gerencial – Um Enfoque na 

Tomada de Decisão. 

 

o PEYON, Luiz Francisco – Gestão Contábil para o Terceiro Setor – Ed. 

FREITAS. 

 

o DE ALMEIDA, Veronica Eberle – Contabilidade no Terceiro Setor – Ed. Iesde 

Brasil 

 

 

CONTÍNUA: será realizada no decorrer das aulas com intuito de desenvolver atividades 

significativas e diversificadas de orientação e acompanhamento e avaliação de aprendizagem 

capaz de levar o aluno a superar as dificuldades apresentadas. 

 

PARALELA: para os alunos que não adquirirem as competências e habilidades previstas, 

será oferecida uma relação personalizada de tarefas de casa, trabalhos específicos, 

módulos de atividades extraclasses, pesquisas, entre outros, de acordo com cada caso 

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 

 


