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Plano de Curso nº 234          

EtecJoão Jorge Geraissate

Código: 069 Município:

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Habilitação Profissional:Técnica de Nível Médio de 

Qualificação: Sem certificação

Componente Curricular: Contabilidade Introdutória

C.H. Semanal: 5,0 h/a Professor

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
 
Classificar documentos segundo o plano de contas.
 Registrar dados em planilha ou ficha de lançamentos contábeis.
Digitar dados e informações.
Efetuar lançamentos contábeis.
Conciliar contas contábeis.
Escriturar os livros fiscais e auxiliares.
Dar manutenção em plano de contas
Distinguir os atos dos fatos administrativos 
 
 
 
 

Plano de Trabalho Docente 
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          aprovado pela portaria Cetec nº 733 de 10 /09

João Jorge Geraissate 

Município: Penápolis 

Gestão e Negócios 

Técnica de Nível Médio de Técnico em Contabilidade

Sem certificação Série:

Contabilidade Introdutória 

Professor:Valderi Mendes de Souza 

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

segundo o plano de contas. 
Registrar dados em planilha ou ficha de lançamentos contábeis. 

Digitar dados e informações. 
Efetuar lançamentos contábeis. 
Conciliar contas contábeis. 
Escriturar os livros fiscais e auxiliares. 
Dar manutenção em plano de contas. 
Distinguir os atos dos fatos administrativos  

Plano de Trabalho Docente – 2017
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733 de 10 /09/2015 

Técnico em Contabilidade 

Série: I 

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

2017 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecno
 
Componente Curricular: Contabilidade Introdutória
 

Nº Competências 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 

Contextualizar a Contabilidade como 
ciência no tempo e no espaço.  
 
Identificar e interpretar os elementos 
que compõem o patrimônio da 
organização. 
 
Identificar e interpretar as contas e o 
plano de contas.  
 
Elaborar partidas contábeis, de 
conformidade com a natureza da 
operação.  
 
Extrair dos registros contábeis 
informações para estruturar o balancete 
de verificação. 
 
Contextualizar os atos e fatos nas 
mutações patrimoniais. 
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Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Contabilidade IntrodutóriaSérie: I 

Nº Habilidades Nº 

1.1 
 
 

2.1 
 
 

3.1 
 
 

4.1 
 

5.1 
 

6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar os conceitos contábeis e sua trajetória 
ao longo do tempo.  
 
Aplicar conceitos de contas patrimoniais e de 
resultado.  
 
Classificar a documentação: despesas, 
receitas, ativo e passivo.  
 
Mensurar o plano de contas.  
 
Organizar registros patrimoniais.  
 
Sintetizar as informações contábeis e efetuar 
balancete de verificação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Conceito e campo de atuação: 
•
•
•
•
•
patrimônio 
 
Situações líquidas patrimoniais: 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
mistos. 
•
•
•
•

________________________________________________________________________ 

2017  

Bases Tecnológicas 

Conceito e campo de atuação:  
• evolução histórica da contabilidade;  
• objeto da Contabilidade;  
• o patrimônio;  
• bens, direitos e obrigações;  
• aspecto qualitativo e quantitativo do 
patrimônio  
 
Situações líquidas patrimoniais:  
 ativa, negativa e nula  
• Patrimônio líquido:  
• exemplo de formação do patrimônio.  
• Origens e aplicações de recursos.  
• Contas:  
• patrimoniais e de resultado;  
• plano de contas (Lei 11.638/2007)  
• Atos e fatos administrativos:  
• Atos administrativos  
• fatos permutativos, modificativos e 
mistos.  
• Procedimentos contábeis básicos:  
• débito e crédito;  
• métodos das partidas dobradas;  
• registros contábeis:  
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• lançamento 
• escrituração:  
• diário e razão.  

 
3Balancete de verificação  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
 
Componente Curricular: Contabilidade Introdutória
 

Habilidade Bases Tecnológicas  

1.1 

Conceito e campo de atuação: 
• evolução histórica da contabilidade; 
• objeto da Contabilidade; 
• o patrimônio;  
• bens, direitos e obrigações; 
• aspecto qualitativo e quantitativo do 
patrimônio  

1.1 

Situações líquidas patrimoniais: 
 ativa, negativa e nula  
• Patrimônio líquido:  
• exemplo de formação do patrimônio. 
• Origens e aplicações de recursos. 

2.1 – 3.1 • Contas:  
• patrimoniais e de resultado; 

2.1 – 3.1 • Contas:  
• patrimoniais e de resultado; 

4.1 Plano de contas (Lei 11.638/2007)

4.1 Plano de contas (Lei 11.638/2007)
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Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular: Contabilidade IntrodutóriaMódulo: I 

Procedimentos Didáticos 

Conceito e campo de atuação:  
evolução histórica da contabilidade;  
objeto da Contabilidade;  

, direitos e obrigações;  
aspecto qualitativo e quantitativo do 

Apresentação dos alunos e do professor. 
Apresentação das bases tecnológicas e 
fazendo ligação com a área do profissional 
contábil. Aula expositiva, conceitos, exemplos, 
vídeo “A histórica da Contabilidade”, exercícios 
teóricos e práticos e correção. 

Situações líquidas patrimoniais:  

exemplo de formação do patrimônio.  
Origens e aplicações de recursos.  

Aula teórica e expositiva, realização de 
exercícios em salade aula. 

patrimoniais e de resultado;  

Aula expositiva, apresentação detrabalhos de 
pesquisas feitas pelosalunos e exercícios de 
fixação. Técnicas de pesquisa avançada 
utilizando o laboratório de informática. 

patrimoniais e de resultado;  

Aula expositiva, apresentação detrabalhos de 
pesquisas feita pelosalunos e exercícios de 
fixação. Técnicas de pesquisa avançada 
utilizando o laboratório de informática. 

lano de contas (Lei 11.638/2007) 
Aula expositiva, realização de exercícios em 
sala de aula, pesquisa feita pelos alunos no 
laboratório de informática. 

lano de contas (Lei 11.638/2007) 
Aula expositiva, realização de exercícios em 
sala de aula, pesquisa feita pelos alunos no 
laboratório de informática. 

________________________________________________________________________ 

 

Cronograma 
(Dia e Mês) 

Apresentação dos alunos e do professor. 
Apresentação das bases tecnológicas e 
fazendo ligação com a área do profissional 

s, exemplos, 
, exercícios 

01/02 a 10/02 

expositiva, realização de 

 
 

 
 

13/02 a 24/02 
Aula expositiva, apresentação detrabalhos de 

pelosalunos e exercícios de 
Técnicas de pesquisa avançada 

 
 

27/02 a 10/03 

Aula expositiva, apresentação detrabalhos de 
pesquisas feita pelosalunos e exercícios de 

Técnicas de pesquisa avançada 

 
13/03 a 24/03 

Aula expositiva, realização de exercícios em 
sala de aula, pesquisa feita pelos alunos no 

 
 

13/03 a 24/03 
Aula expositiva, realização de exercícios em 
sala de aula, pesquisa feita pelos alunos no 

 
 

27/03 a 07/04 
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5.1 

• Atos e fatos administrativos:
• Atos administrativos 
• Fatospermutativos, modificativos e 
mistos. 

6.1 

• Procedimentos contábeis básicos: 
• débito e crédito;  
• métodos das partidas dobradas; 
• registros contábeis:  

• lançamento 
• escrituração:  

diário e razão. 

6.1 

• Procedimentos contábeis básicos: 
• débito e crédito;  
• métodos das partidas dobradas; 
• registros contábeis:  

• lançamento 
• escrituração:  

diário e razão. 

6.1 

• Procedimentos contábeis básicos: 
• débito e crédito;  
• métodos das partidas dobradas; 
• registros contábeis:  

• lançamento 
• escrituração:  

diário e razão. 

6.1 Balancete de verificação 

6.1 Balancete de verificação 
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Atos e fatos administrativos: 

modificativos e 

Aula teórica e expositiva, comaplicação de 
atividades práticaspara fixação do conteúdo
exercícios práticos em sala de aula. 

Procedimentos contábeis básicos:  

métodos das partidas dobradas;  Aula teórica e expositiva, comaplicação de 
atividades práticaspara fixação do conteúdo
exercícios práticos em sala de aula. 

Procedimentos contábeis básicos:  

métodos das partidas dobradas;  
Aula teórica e expositiva, comaplicação de 
atividades práticaspara fixação do conteúdo
exercícios práticos em sala de aula.  Uso de 
aplicativo de planilha eletrônica como atividade 
interdisciplinar. 

Procedimentos contábeis básicos:  

métodos das partidas dobradas;  Aula teórica e expositiva, comaplicação de 
atividades práticaspara fixação do conteúdo
exercícios práticos em sala de aula. 

Aula expositiva, conceitos, exemplosexercícios 
teóricos e práticos e correção. Uso de 
aplicativo de planilha eletrônica como atividade 
interdisciplinar. 
Aula expositiva, conceitos, exemplosexercícios 
teóricos e práticos e correção. 

________________________________________________________________________ 

 

Aula teórica e expositiva, comaplicação de 
atividades práticaspara fixação do conteúdo, 

 
 

 
10/04 a 21/04 

Aula teórica e expositiva, comaplicação de 
atividades práticaspara fixação do conteúdo, 

 
 
 
 

24/04 a 05/05 

Aula teórica e expositiva, comaplicação de 
atividades práticaspara fixação do conteúdo, 
exercícios práticos em sala de aula.  Uso de 

planilha eletrônica como atividade 

 
 
 
 

08/05 a 19/05 

aplicação de 
atividades práticaspara fixação do conteúdo, 

 
 
 
 

22/05 a 02/06 

exercícios 
Uso de 

aplicativo de planilha eletrônica como atividade 

05/06 a 16/06 

exercícios 19/06 a 30/06 
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IV –Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular:       Contabilidade Introdutória
 

Competência 
(por extenso) 

Instrumentos de Avaliação

Contextualizar a Contabilidade como 
ciência no tempo e no espaço.  

Observação d
participação, 
exercícios

Identificar e interpretar os elementos 
que compõem o patrimônio da 
organização. 
 

Exercícios individuais e em 
grupos desenvolvidos em sala 
de aula. Observação do aluno 
em sala de aula. Avaliação 
escrita.  

Identificar e interpretar as contas e o 
plano de contas.  
 

Participação em sala de aula, 
observação direta, 
de exercícios. Avaliação 
escrita. 

Elaborar partidas contábeis, de 
conformidade com a natureza da 
operação.  
 

Resolução de exercícios, 
participação em sala de aula, 
observação direta. Avaliação 
escrita. 

Extrair dos registros contábeis 
informações para estruturar o 
balancete de verificação. 
 
 

Observação direta, 
participação em sala de aula, 
resolução de exercícios.

Contextualizar os atos e fatos nas 
mutações patrimoniais. 

Avaliação escrita, observação 
do aluno em sala de aula, 
resolução de ex
participação em sala de aula.
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Contabilidade IntrodutóriaMódulo: I 

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho 

Observação direta, 
participação, resolução dos 
exercícios. 

Precisão, aplicação de conceitos, 
assiduidade, objetividade. 

Entender a evolução histórica da 
Contabilidade. Identificar: Bens, 
Direitos e Obrigações. 

Exercícios individuais e em 
grupos desenvolvidos em sala 
de aula. Observação do aluno 
em sala de aula. Avaliação 

Clareza e objetividade na 
correlação entre a teoria e a prática. 
Raciocínio lógico e assiduidade.  
 

Conhecer os asp
e quantitativos do Patrimônio. 
Estruturar corretamente o Balanço 
Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado do Exercício 

Participação em sala de aula, 
observação direta, resolução 
de exercícios. Avaliação 

Organização de ideias, aplicação 
conceitos, assiduidade. 

Elaborar corretamente o Plano de 
Contas, utilização correta do Plano 
de Contas na escrituração 
contábil.

Resolução de exercícios, 
participação em sala de aula, 
observação direta. Avaliação 

Assimilação de conteúdo, 
assiduidade, clareza, coesão. 

Fazer o lançamento contábil 
corre
contábeis (débito e crédito).

Observação direta, 
participação em sala de aula, 
resolução de exercícios. 

Aplicação de conceitos, 
assiduidade, assimilação de 
conteúdo, objetividade. 

Escriturar o livro Diário e Razão e 
elaborar o Balancete de 
Verificação. 

Avaliação escrita, observação 
do aluno em sala de aula, 
resolução de exercícios, 
participação em sala de aula. 

Assiduidade, aplicação de 
conceitos, objetividade na 
correlação entre teoria e prática. 

Analisar corretamente a 
interferência dos atos e fatos 
administrativos nas diferentes 
mudanças ocorridas no patrimônio.

________________________________________________________________________ 

 

Evidências de Desempenho 

Entender a evolução histórica da 
Contabilidade. Identificar: Bens, 
Direitos e Obrigações.  

Conhecer os aspectos qualitativos 
e quantitativos do Patrimônio. 
Estruturar corretamente o Balanço 
Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado do Exercício – DRE.  

Elaborar corretamente o Plano de 
Contas, utilização correta do Plano 
de Contas na escrituração 
contábil. 

Fazer o lançamento contábil 
correto de acordo com as normas 
contábeis (débito e crédito). 

Escriturar o livro Diário e Razão e 
elaborar o Balancete de 
Verificação.  

Analisar corretamente a 
interferência dos atos e fatos 
administrativos nas diferentes 
mudanças ocorridas no patrimônio. 
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V – Plano de atividades docentes* 

AtividadesPrevistas 
Projetos e Ações 

voltados à redução 
da Evasão Escolar

  

Fevereiro Recepção nos novos 
alunos, atividades de 
motivação e integração.

Março 
 Projeto Interdisciplinar: 
Contas patrimoniais e 
de resultado através de 
planilha eletrônica.

Abril 

  Projeto Interdisciplinar: 
Contas patrimoniais e 
de resultado através
planilha eletrônica.

Maio 
Projeto Interdisciplinar: 
Contas patrimoniais e 
de resultado através de 
planilha eletrônica.

Junho 

  
*Preencher com as atividades que serãodesenvolvidas
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Projetos e Ações 
voltados à redução 
da Evasão Escolar 

Atendimento a alunos 
por meio de ações e/ou 

projetos voltados à 
superação de 
defasagens de 

aprendizado ou em 
processo de 

Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

  

Recepção nos novos 
alunos, atividades de 
motivação e integração.   

Projeto Interdisciplinar: 
Contas patrimoniais e 
de resultado através de 
planilha eletrônica. 

 Levantamento das 
lacunas de aprendizagem 
e organização de 
recuperação contínua 
dessas lacunas 

 Preparação execução 
e correção da 
avaliação escrita. 

Projeto Interdisciplinar: 
Contas patrimoniais e 
de resultado através de 
planilha eletrônica.   

Preparação execução 
e correção da 
avaliação escrita. 

Projeto Interdisciplinar: 
Contas patrimoniais e 
de resultado através de 
planilha eletrônica. 

 Levantamento das 
lacunas de aprendizagem 
e organização de 
recuperação contínua 
dessas lacunas 

 Preparação execução 
e correção da 
avaliação escrita. 

  

 Preparação execução 
e correção da 
avaliação escrita. 

desenvolvidas no mês. 
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Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou 

previstas em 
Calendário 

Escolar 

  
Preparação de 
material didático para 
ser disponibilizado 
aos alunos. 

 Reunião de 
Planejamento, 
Reunião APM. 

 Preparação de 
material didático para 
ser disponibilizado 
aos alunos. 

 Reunião de Curso, 
Reunião Pedagógica. 

 Preparação de 
material didático para 
ser disponibilizado 
aos alunos.   

 Preparação de 
material didático para 
ser disponibilizado 
aos alunos. 

 Reunião Pedagógica, 
Reunião de Curso. 

 Preparação de 
material didático para 
ser disponibilizado 
aos alunos.   
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Livro Contabilidade Básica – Autor: BARROS, Sidney Ferro – Editora IOB – 2005 

 Livro Contabilidade Introdutória – Marion, Jose Carlos – Atlas 2012 

 Livro Comentários as Novas Regras Contábeis Brasileiras, AZEVEDO, Osmar Reis; 2ª 
edição 2008 – Editora Atlas. 

 IOB, CENOFISCO e outraspublicações econômico- financeiras e contábeis; 

 Internet (CRC, CFC, Site do Contador, site contábil, portal de auditoria, e Receita Federal) 
Computador e retro – projetor; 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

 
Contas: Patrimoniais e de Resultado - estudar a estrutura do Balanço Patrimonial através de 
técnicas de pesquisa avançada (atividade interdisciplinar com aplicativos informatizados) – 27/02 
a 10/03. 
 
Contas: Patrimoniais e de Resultado - estudar a estrutura da Demonstração do Resultado do 
Exercício - DRE através de técnicas de pesquisa avançada (atividade interdisciplinar com 
aplicativos informatizados) – 13/03 a 24/03. 
 
Procedimentos contábeis básicos: débito e crédito, métodos das partidas dobradas, registros 
contábeis: lançamento, escrituração, diário e razão através de aplicativo de planilha eletrônica 
(atividade interdisciplinar com aplicativos informatizados) – 08/05 a 19/05. 
 
Fazer os lançamentos contábeis em forma de razonetes em planilha eletrônica, fechamento dos 
razonetes, apuração do saldo da conta, elaboração do balancete de verificação, balanço 
patrimonial e DRE (atividade interdisciplinar com aplicativos informatizados) 05/06 a 19/06. 
 
 
Palestra com profissional de contabilidade sobre os desafios e perspectivas da profissão contábil. 
24/05. 
 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 
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. 
 

IX– Identificação: 

Nome do professor:Valderi Mendes de Souza 

Assinatura:                                                                                        Data: 16/02/2017 
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X – Parecer do Coordenador de 

 

 

 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                   Data: 

________________________________________

Data e assinatura do Coordenador Pedagógico

 
XI – Replanejamento 
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Parecer do Coordenador de Curso: 
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Data e assinatura do Coordenador Pedagógico 
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