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










Identificar o significado do tributo e sua abrangência e os registros de movimentos
tributários ICMS, ISS, IPI, IRPF, IRPJ, IPTU, IPVA e outros.
Preparar todos os livros pertinentes a empresa para autenticação.
Efetuar lançamentos contábeis.
Apurar valores referentes ao IPI.
Apurar valores referentes ao ICMS.
Apurar valores referentes ao ISS.
Calcular impostos de empresas classificadas no regime simples.
Calcular imposto de renda.
Calcular contribuição social.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS

Nº

Competências

Nº

Módulo: I

Habilidades

1.

Caracterizar os vários tipos de tributos, sua 1.1 Classificar os vários tipos de tributos de acordo
abrangência, fato gerador e as normas
com as normas regulamentadoras.
regulamentadoras que os disciplinam.

2.

Promover a escrituração dos documentos 2.1 Identificar as formas de escrituração dos
geradores de tributos em livros próprios de
documentos fiscais em livros próprios exigidos
acordo com a legislação.
pela legislação.

3.

Interpretar
tributários.

4.

os

princípios

norteadores 3.1 Aplicar os princípios relacionados aos tributos,
sua aplicabilidade e forma de registro na
contabilidade.

Analisar as formas de opção de regime de 4.1 Elaborar planejamento tributário demonstrando
tributação que a legislação permite
qual é o regime tributário mais conveniente para
empresa.

Nº

Bases Tecnológicas

1.

Tributos:
 normas regulamentadoras:
 Constituição Federal;
 Código Tributário Nacional;
 Regulamentos (ICMS, IPI, IRPJ);
 Código Tributário Municipal.
 impostos, taxas e contribuições de
melhoria: suas diferenças e aplicabilidade.

2.

Livros fiscais, entrada, saída, inventário e
apuração de impostos.
imp

3.

Principais tributos: ICMS, IPI, ISS, CSLL e
IRPJ, importação e exportação.

4.

Princípios aplicados aos tributos:
 princípios constitucionais;
 princípios tributários;
 princípios contábeis.

5.

Regimes de tributação:
 Super Simples:
 condições para opção do Super
Simples;
 impedimentos;
 escrituração dos fatos administrativos;
 metodologia de cálculo do imposto
Super Simples;
 DAS–
DAS
Guia de Recolhimento do
Super Simples;
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6.

DASN –Declaração Anual do Simples
Nacional.

Planejamento Tributário: evasão
ev
e elisão fiscal.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS

Habilidade

1.1

Bases Tecnológicas
1. Tributos:
 normas regulamentadoras:
 Constituição Federal;
 Código Tributário Nacional;
 Regulamentos (ICMS, IPI, IRPJ);
 Código Tributário Municipal.
 impostos,, taxas e contribuições de
melhoria: suas diferenças e aplicabilidade.

Módulo: I

Procedimentos Didáticos

Cronograma / Dia e Mês

Aula expositiva e dialogada;
Estudo de texto (Legislação);
Ensino em pequenos grupos;
Resolução de exercícios.

17/07 a 22/07
24/07 a 29/07
31/07 a 05/08
07/08 a 12/08
14/08 a 19/08
21/08 a 26/08

Aula expositiva e dialogada;
Ensino em pequenos grupos;
Resolução de exercícios.

28/08 a 02/09
04/09 a 09/09
11/09 a 16/09
18/09 a 23/09

Aula expositiva e dialogada;
Estudo dirigido e aulas orientadas

25/09 a 30/09
02/10 a 07/10
19/10 a 20/10

3. Principais tributos: ICMS, IPI, ISS, CSLL e
IRPJ, importação e exportação.
exportação

2.1

2. Livros fiscais, entrada, saída, inventário e
apuração de impostos.

3.1

3. Princípios aplicados aos tributos:
 princípios constitucionais;
 princípios tributários;
 princípios contábeis.
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6. Planejamento Tributário: evasão e elisão
fiscal.

4.1

5. Regimes de tributação:
 Super Simples:
 condições para opção do Super
Simples;
 impedimentos;
 escrituração dos fatos administrativos;
 metodologia de cálculo do imposto
Super Simples;
 DAS – Guia de Recolhimento do Super
Simples;
 DASN – Declaração Anual do Simples
Nacional.

Aula expositiva e dialogada;
Resolução de exercícios;
Solução de problemas;
Estudo de caso
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21/10 a 14/10
16/10 a 21/10
23/10 a 28/10
30/10 a 04/11
06/11 a 11/11
13/11 a 18/11
20/11 a 25/11
27/11 a 02/12
04/12 a 1212
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IV - Plano de Avaliação de Competências
Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS

Módulo: I

Competência
(por extenso)

Instrumentos de Avaliação

Critérios de Desempenho

Caracterizar os vários tipos de tributos,
sua abrangência, fato gerador e as
normas regulamentadoras que os
disciplinam.

Pesquisa
Debate
Exercício em sala de aula
Avaliação escrita

Interpretação das informações
Exposição coerente das idéias
Execução das atividades práticas

Promover a escrituração dos documentos
geradores de tributos em livros próprios
de acordo com a legislação.

Exercício em sala de aula
Avaliação prática
Avaliação escrita
Trabalho em equipe

Execução das atividades práticas
Interpretação das informações
Interação em grupo

Interpretar os princípios norteadores
tributários.

Analisar as formas de opção de regime de
tributação que a legislação permite

Pesquisa
Debate
Avaliação escrita
Exercício em sala de aula
Avaliação prática
Avaliação escrita
Trabalho em equipe

Interpretação das informações
Exposição coerente das idéias
Execução das atividades práticas

Execução das atividades práticas
Interpretação das informações
Interação em grupo

Evidências de Desempenho
Apresentação das atividades
solicitadas
Participação no debate
Interação nas aulas através de
questionamentos.
Apresentação das atividades
solicitadas
Participação no desenvolvimento do
trabalho em grupo
Interação nas aulas através de
questionamentos.
Apresentação das atividades
solicitadas
Participação no debate
Interação nas aulas através de
questionamentos.
Apresentação das atividades
solicitadas
Participação no desenvolvimento do
trabalho em grupo
Interação nas aulas através de
questionamentos.
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V –Plano de atividades docentes*
AtividadesPrevistas

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

Julho

Preparo e correção de
avaliações

Preparo de material
didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou
previstas em Calendário
Escolar

Orientação para a
pesquisa e condução
do debate

Elaboração do
material de apoio
didático do aluno

Reunião de planejamento

Elaboração do
material de apoio
didático do aluno

Reunião pedagógica
Reunião de curso

Elaboração do
material de apoio
didático do aluno

Conselho de classe
intermediário

Elaboração do
material de apoio
didático do aluno

Reunião pedagógica

Agosto

Auxilio ao aluno com dificuldade Elaboração, aplicação
através nova explicação e de e correção da avaliação
exercícios de fixação extras.
escrita.

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Acompanhamento no
desenvolvimento do
trabalho proposto
(avaliação prática)

Exibir um vídeo motivacional
e um texto sobre o
profissional da contabilidade
Auxilio ao aluno com dificuldade
através nova explicação e de
exercícios de fixação extras.

Acompanhamento no
desenvolvimento do
trabalho proposto
(avaliação prática)
Elaboração, aplicação
e correção da avaliação
escrita, apresentação
do trabalho com a
avaliação prática
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Reunião de curso

Reunião de planejamento
Conselho de classe final
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Legislações Vigentes extraídas do site do Planalto (http://www4.planalto.gov.br/legislacao)
OLIVEIRA, L. M. de. et al. Manual de Contabilidade Tributária. 2 ed. São Paulo: Editora Atlas,
2003.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Apresentação do conteúdo teórico sobre o ICMS, PIS/Pasep e Cofins para que seja melhor
entendido os lançamentos contábeis desses tributos com a Contabilidade Comercial.

VIII–
Estratégias
de
Recuperação
rendimento/dificuldades de aprendizagem)

Contínua

(para

alunos

com

baixo

A recuperação continua será realizada através de exercícios extras de fixação no decorrer do curso de
acordo com a dificuldade que o aluno apresentar durante as aulas.

IX – Identificação:
Nome do professor:TaylaYume Kawamura
Assinatura:

Data: 14/08/2017

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Nome do coordenador(a):
Assinatura:

Data:

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento
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