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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 234 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade
Qualificação: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Componente Curricular: Contabilidade Comercial
Módulo: 2 C. H. Semanal: 2,50
Professor: CLAUDINEI MEIRA ;

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

 
Identificar e interpretar a legislação que regula as atividades de comercialização, tais como as normas referentes aos direitos do consumidor aos contratos

comerciais, as normas de higiene e segurança à legislação do comércio exterior e as normas internacionais de Contabilidade às questões tributári

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Elaborar as partidas dobradas dos fatos que envolvem as compras e as vendas de mercadorias, detectando os juros e descontos, quando ocorrerem.
2. Analisar o processo de apuração do resultado do exercício.
3. Analisar as fichas de estoque, e o seu inventário de acordo com a metodologia de avaliação de estoque.
4. Promover registro de ativo imobilizado, calculando, registrando e contabilizando valores de depreciações e amortizações.

Habilidades
1. Calcular e contabilizar operações de compra e venda de mercadorias e seus respectivos ajustes na apuração do resultado do exercício.
2. Organizar as fichas de controle de estoque, permitindo a conferência entre os resultados apresentados na ficha de estoque e o resultado contábil.
3. Classificar juros e descontos, promovendo o seu registro na contabilidade.
4. Aplicar e contabilizar cálculos de depreciação, amortização e exaustão.
5. Desenvolver todo o processo de apuração do resultado do exercício, de modo a demonstrar o lucro líquido gerado pela empresa no período.

Bases Tecnológicas
1. Operações com mercadorias:
1.1. fatos que alteram o valor das Compras e Vendas:
1.1.1. ICMS;
1.1.2. frete;
1.1.3. devolução
1.2. PIS/PASEP e COFINS
2. Juros, descontos, seguros:
2.1. conceitos, aplicabilidade, e impacto na formação do resultado econômico.
3. Apuração completa do resultado do exercício:
3.1. cálculo e apuração do CMV;
3.2. cálculo e apuração do RCM;
3.3. ajustes das receitas e das despesas;
3.4. cálculo da CSLL e do IRPJ
4. Estoques:
4.1. critérios de avaliações de estoque:
4.1.1. PEPS;
4.1.2. UEPS;
4.1.3. custo médio
5. Depreciação, amortização, exaustão:
5.1. conceito;
5.2. metodologia de cálculo:
5.2.1. cálculo linear e acelerado;
5.2.2. método pela soma dos dígitos.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1. Calcular e contabilizar operações de compra e venda

de mercadorias e seus respectivos ajustes na apuração do
resultado do exercício.;

1. Operações com mercadorias:; 1.1. fatos que
alteram o valor das Compras e Vendas:; 1.1.1.
ICMS;;

Aula inaugural, aulas
expositivas 22/07/19 02/08/19

1. Calcular e contabilizar operações de compra e venda
de mercadorias e seus respectivos ajustes na apuração do
resultado do exercício.;

1. Operações com mercadorias:; 1.1. fatos que
alteram o valor das Compras e Vendas:; 1.1.1.
ICMS;;

lista de exercícios e aula
expositiva 05/08/19 16/08/19

1. Calcular e contabilizar operações de compra e venda
de mercadorias e seus respectivos ajustes na apuração do
resultado do exercício.;

1.1.2. frete;; 1.1.3. devolução; 1.2. PIS/PASEP
e COFINS;

Aula expositiva e
desenvolvimento de pesquisa
em grupo

19/08/19 30/08/19

2. Organizar as fichas de controle de estoque, permitindo
a conferência entre os resultados apresentados na ficha de
estoque e o resultado contábil.;

2. Juros, descontos, seguros:; 2.1. conceitos,
aplicabilidade, e impacto na formação do
resultado econômico.;

Preparação para seminário e
aula expositiva 02/09/19 13/09/19
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3. Classificar juros e descontos, promovendo o seu
registro na contabilidade.;

3. Apuração completa do resultado do
exercício:; 3.1. cálculo e apuração do CMV;; 3.2.
cálculo e apuração do RCM;;

Aula expositiva e
desenvolvimento de pesquisa
individual

16/09/19 27/09/19

3. Classificar juros e descontos, promovendo o seu
registro na contabilidade.;

3.3. ajustes das receitas e das despesas;; 3.4.
cálculo da CSLL e do IRPJ;

Aula expositiva e
desenvolvimento de estudo de
caso

30/09/19 11/10/19

4. Aplicar e contabilizar cálculos de depreciação,
amortização e exaustão.;

4. Estoques:; 4.1. critérios de avaliações de
estoque:;

Utilização de recursos
multimídia e aula expositiva 14/10/19 25/10/19

4. Aplicar e contabilizar cálculos de depreciação,
amortização e exaustão.;

4.1.1. PEPS;; 4.1.2. UEPS;; 4.1.3. custo
médio;

lista de exercícios e aula
expositiva 28/10/19 08/11/19

5. Desenvolver todo o processo de apuração do resultado
do exercício, de modo a demonstrar o lucro líquido gerado
pela empresa no período.;

5. Depreciação, amortização, exaustão:; 5.1.
conceito;;

Utilização de recursos
multimídia e aula expositiva 11/11/19 22/11/19

5. Desenvolver todo o processo de apuração do resultado
do exercício, de modo a demonstrar o lucro líquido gerado
pela empresa no período.;

5.2. metodologia de cálculo:; 5.2.1. cálculo
linear e acelerado;; 5.2.2. método pela soma dos
dígitos.;

lista de exercícios e aula
expositiva 25/11/19 06/12/19

5. Desenvolver todo o processo de apuração do resultado
do exercício, de modo a demonstrar o lucro líquido gerado
pela empresa no período.;

5.2.2. método pela soma dos dígitos.; Aula expositiva 09/12/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
1. Elaborar as partidas dobradas

dos fatos que envolvem as compras e
as vendas de mercadorias,
detectando os juros e descontos,
quando ocorrerem.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Avaliação Prática ;
Observação Direta ; Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Organização ;
Pertinência das Informações ;

Demonstrar conhecimento das
competências e habilidades
desenvolvidas em sala de aula.

2. Analisar o processo de apuração
do resultado do exercício.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Observação Direta
; Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Organização ;
Pertinência das Informações ;

Demonstrar conhecimento das
competências e habilidades
desenvolvidas em sala de aula.

3. Analisar as fichas de estoque, e o
seu inventário de acordo com a
metodologia de avaliação de
estoque.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Observação
Direta ; Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Pertinência das
Informações ; Objetividade ;

Demonstrar conhecimento das
competências e habilidades
desenvolvidas em sala de aula.

4. Promover registro de ativo
imobilizado, calculando, registrando e
contabilizando valores de
depreciações e amortizações.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Observação
Direta ; Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Objetividade ;
Organização ;

Demonstrar conhecimento das
competências e habilidades
desenvolvidas em sala de aula.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

lista de exercícios levantamento
bibliográfico

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e re

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

lista de exercícios Apostila elaborada
pelo professor

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

prova escrita lista de exercícios Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua

lista de exercícios lista de exercícios Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua

lista de exercícios lista de exercícios Reunião de Curso

Dezembro

Avalições Finais .
Atividades avaliativas e
recuperação contínua.

Apresentação da III EXPO
TCC

prova escrita lista de exercícios

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Legislação pertinente Site Receita Federal, estadual e municipal.
Site: Jucesp – Junta Comercial do Estado de São Paulo
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Site: SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
IUDÍCIBUS, Sérgio de (coord.) Contabilidade Introdutória. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2010 RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Comercial Fácil. 16ª ed. São Paulo:

Saraiva, 2009. RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica Fácil. 28ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Criação de dez lançamentos contábeis e a respectiva alocação no DRE.
Realizar pesquisa sobre o metodo PEPS UEPS
Criação de quinze lançamentos contábeis e respectivo lançamento no DRE.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Aula inaugural - Recepção com o diretor para os novos alunos e apresentação da equipe de Gestão, apresentação da estrutura física da Unidade e apresentação do

Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW)
Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
Projeto Café com a direção - Acolhimento aos alunos ingressantes
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abrodados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua 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.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas

IX – Identificação:
Nome do Professor CLAUDINEI MEIRA ;
Assinatura Data 11/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
OK. PTD de acordo com Plano de Curso.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 15/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 234 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade
Qualificação: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Componente Curricular: Contabilidade de Custos
Módulo: 2 C. H. Semanal: 5,00
Professor: WILSON XAVIER DA SILVA ;

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

 
Levantar estoque
Relacionar custos operacionais e não operacionais.
Demonstrar custos incorridos e ou orçados.
Identificar custo gerencial e administrativo.
Contabilizar custo orçado ou incorrido.
Criar relatório de custo.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Contextualizar a Contabilidade de Custos dentro de um processo histórico.
2. Analisar a Contabilidade de Custos como um instrumento de tomada de decisão.
3. Interpretar a Contabilidade de Custos e seus princípios.
4. Interpretar as terminologias utilizadas na Contabilidade de Custos para aplicar nos vários componentes de custos.
5. Caracterizar os fatos contábeis ocorridos na empresa de acordo com os elementos de custos.
6. Interpretar dados referentes ao custo industrial.
7. Avaliar as várias metodologias de custeamento da produção.
8. Analisar os processos de formação do preço de venda.

Habilidades
1. Aplicar os conhecimentos históricos para contemporizar os problemas contábeis do presente.
2. Aplicar a Contabilidade de Custos como diferencial de produção, gerenciamento e organização.
3. Aplicar os conceitos e princípios da Contabilidade de Custos.
4. Organizar os fatos que envolvem custos de acordo com a sua terminologia.
5. Descrever os fatos contábeis de acordo com os elementos de custos.
6. Classificar os fatos contábeis que envolvem os custos de acordo com a sua aplicabilidade e volume de produção.
7. Elaborar planilhas de custos.
8. Calcular e estruturar a formação do preço de venda.

Bases Tecnológicas
1. Origem da Contabilidade de Custos:
1.1. uma abordagem histórica
2. Contabilidade de Custos:
2.1. conceitos e aplicação
3. Princípios contábeis aplicados aos custos:
3.1. princípio da competência dos exercícios;
3.2. princípio do registro pelo valor histórico;
3.3. princípio do conservadorismo
4. Terminologia contábil aplicada aos custos:
4.1. custos, despesas, investimento desembolso, perda e gasto.
5. Elementos de custos:
5.1. materiais:
5.1.1. conceitos e aplicabilidade
5.2. mão de obra:
5.2.1. conceitos e aplicabilidade
5.3. gastos gerais de fabricação:
5.3.1. conceitos e aplicabilidade.
6. Classificação dos custos:
6.1. quanto à aplicabilidade:
6.1.1. custo direto, custo indireto, custo pleno ou integral
6.2. em relação ao volume de produção:
6.2.1. custos fixos e variáveis.
7. Sistemas de custos:
7.1. custeio variável direto:
7.2. conceitos e aplicabilidade;
7.3. custeio variável direto como instrumento gerencial;
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7.4. ponto de equilíbrio contábil,
7.5. financeiro e econômico
7.6. custeio por absorção;
7.7. esquema básico de Contabilidade de Custos;
7.8. custeio departamental;
7.9. custeio padrão;
7.10. Custeio ABC
7.11. Curva ABC
8. Formação do preço de venda.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1. Aplicar os conhecimentos históricos

para contemporizar os problemas
contábeis do presente.;

1. Origem da Contabilidade de Custos:; 1.1. uma abordagem
histórica;

Apresentação das bases
tecnológicas, Aula Dialogada,
Exercícios de fixação.

22/07/19 02/08/19

2. Aplicar a Contabilidade de Custos
como diferencial de produção,
gerenciamento e organização.;

2. Contabilidade de Custos:; 2.1. conceitos e aplicação; Aula dialogada, pesquisa no
laboratório de informática. 05/08/19 16/08/19

3. Aplicar os conceitos e princípios da
Contabilidade de Custos.;

3. Princípios contábeis aplicados aos custos:; 3.1. princípio da
competência dos exercícios;; 3.2. princípio do registro pelo valor
histórico;; 3.3. princípio do conservadorismo;

Aula Dialogada, Exercícios de
fixação. 19/08/19 30/08/19

4. Organizar os fatos que envolvem
custos de acordo com a sua
terminologia.;

4. Terminologia contábil aplicada aos custos:; 4.1. custos,
despesas, investimento desembolso, perda e gasto.;

Aula Dialogada, Exercícios de
fixação, pesquisa Laboratório. 02/09/19 13/09/19

5. Descrever os fatos contábeis de
acordo com os elementos de custos.;

5. Elementos de custos:; 5.1. materiais:; 5.1.1. conceitos e
aplicabilidade; 5.2. mão de obra:; 5.2.1. conceitos e aplicabilidade;
5.3. gastos gerais de fabricação:; 5.3.1. conceitos e
aplicabilidade.;

Aula Dialogada, Exercícios de
fixação, avaliação escrita. 16/09/19 27/09/19

5. Descrever os fatos contábeis de
acordo com os elementos de custos.;

5. Elementos de custos:; 5.1. materiais:; 5.1.1. conceitos e
aplicabilidade; 5.2. mão de obra:; 5.2.1. conceitos e aplicabilidade;
5.3. gastos gerais de fabricação:; 5.3.1. conceitos e
aplicabilidade.;

Aula Dialogada, Exercícios de
fixação. 30/09/19 11/10/19

6. Classificar os fatos contábeis que
envolvem os custos de acordo com a
sua aplicabilidade e volume de
produção.;

6. Classificação dos custos:; 6.1. quanto à aplicabilidade:; 6.1.1.
custo direto, custo indireto, custo pleno ou integral; 6.2. em relação
ao volume de produção:; 6.2.1. custos fixos e variáveis.;

Aula Dialogada, Exercícios de
fixação. 14/10/19 25/10/19

7. Elaborar planilhas de custos.;
7. Sistemas de custos:; 7.1. custeio variável direto:; 7.2.

conceitos e aplicabilidade;; 7.3. custeio variável direto como
instrumento gerencial;;

Aula Dialogada, Exercícios de
fixação, prova escrita. 28/10/19 08/11/19

7. Elaborar planilhas de custos.;
7.4. ponto de equilíbrio contábil,; 7.5. financeiro e econômico;

7.6. custeio por absorção;; 7.7. esquema básico de Contabilidade
de Custos;;

Aula Dialogada, Exercícios de
fixação, pesquisa laboratório. 11/11/19 22/11/19

7. Elaborar planilhas de custos.; 7.8. custeio departamental;; 7.9. custeio padrão;; 7.10. Custeio
ABC; 7.11. Curva ABC;

Aula Dialogada, Exercícios de
fixação. 25/11/19 06/12/19

8. Calcular e estruturar a formação do
preço de venda.; 8. Formação do preço de venda.;

Aula Dialogada, Exercícios de
fixação, recuperação,
encerramento do semestre.

09/12/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Contextualizar a Contabilidade de
Custos dentro de um processo
histórico.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Estudo de Caso ;
Estudo de Caso ; Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ; Objetividade ;

Compreensão dos conceitos e
cálculos abordados, de acordo com
os critérios de desempenho e os
indicadores estipulados.

2. Analisar a Contabilidade de
Custos como um instrumento de
tomada de decisão.

Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ; Lista de Exercícios ;
Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ; Objetividade ;

Entrega da pesquisa e
apresentação escrita ou oral

3. Interpretar a Contabilidade de
Custos e seus princípios.

Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ; Lista de Exercícios ;
Recuperação ;

Criatividade na Resolução de
Problemas ; Adequação ao
Público Alvo ; Organização ;

Resposta às avaliações,
compreensão dos conceitos e
cálculos abordados, de acordo com
os critérios de desempenho e os
indicadores estipulados.

4. Interpretar as terminologias
utilizadas na Contabilidade de Custos
para aplicar nos vários componentes
de custos.

Avaliação Escrita ; Participação em Aula ;
Seminário/Apresentação ; Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Interlocução: Ouvir e Ser
Ouvido ; Objetividade ;

Percentual de presença e
participação em sala de aula.

5. Caracterizar os fatos contábeis
ocorridos na empresa de acordo com
os elementos de custos.

Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ; Lista de Exercícios ;
Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ;

Percentual de presença e
participação em sala de aula.

6. Interpretar dados referentes ao
custo industrial.

Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ; Lista de Exercícios ;
Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Objetividade ;

Resultados auferidos nas
avaliações, trabalhos e atividades
em sala de aula.

7. Avaliar as várias metodologias de
custeamento da produção.

Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ; Lista de Exercícios ;
Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Coerência/Coesão ; Execução
do Produto ;

Resultados auferidos nas
avaliações, trabalhos e atividades
em sala de aula.

8. Analisar os processos de
formação do preço de venda.

Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ; Lista de Exercícios ;
Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Coerência/Coesão ; Organização
;

Identificar e aplicar os princípios
de custos corretamente.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Atividades para A Orientação Educacional instrui os Elaboração PTDs Atividade 22-Inicio de aulas do 2º
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Julho acolhimento e integração:
Aula Inagural com o diretor

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula show com docentes do
curso 

alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

elaboração de
atividades lista de exercicios

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

correção das atividades
e avaliações estudo de caso Reunião de Curso 30-

Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

prova oral exercicios Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

seminario pesquisa Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

devolutiva das
atividades apresentacoes

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos Fácil. 7. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2009. 251 p.
Material elaborado pelo professor.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Levantamento do sistema de custos de uma empresa industrial.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
"Aula inaugural - Recepção com o diretor para os novos alunos e apresentação da equipe de Gestão, apresentação da estrutura física da Unidade e apresentação do

Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW) "
Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
II Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abrodados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua 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.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas

IX – Identificação:
Nome do Professor WILSON XAVIER DA SILVA ;
Assinatura Data 19/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok. PTD de acordo com Plano de Curso. Parabéns Professor.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 22/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico
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XI - Replanejamento
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Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 234 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade
Qualificação: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Componente Curricular: Contabilidade Intermediária
Módulo: 2 C. H. Semanal: 2,50
Professor: MÁRCIO MALAQUIAS ;

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

 
Efetuar lançamentos contábeis.
Conciliar contas contábeis.
Analisar contas patrimoniais.
Dar manutenção no plano de contas.
Elaborar demonstrativos contábeis das empresas.
Preparar as demonstrações contábeis, gerando balanço patrimonial e demonstrações de resultados.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Identificar, dentro dos vários fatos administrativos, a observância dos princípios e convenções contábeis, objetivando a transparência e objetividade dos

resultados contábeis.
2. Identificar e situar as contas do Ativo Não Circulante.
3. Estruturar o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício de acordo com a legislação vigente

Habilidades
1. Classificar os lançamentos contábeis, observando os princípios e convenções contábeis.
2. Detectar as contas do Ativo Não Circulante.
3. Classificar e organizar as contas que integram as demonstrações contábeis e estruturando-as de acordo com a legislação vigente.

Bases Tecnológicas
1. Princípios e convenções contábeis:
1.1 conceitos e aplicabilidade.
2. Ativo não circulante:
2.1 Investimento;
2.2 Ativo Imobilizado;
2.3 Intangível.
3. Balanço Patrimonial:
3.1 estruturação de acordo com a legislação;
3.2 aspectos a serem analisados.
4. Demonstração do Resultado do Exercício:
4.1 estruturação de acordo com a legislação;
4.2 demonstração do resultado do Exercício.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até

1. Classificar os lançamentos contábeis,
observando os princípios e convenções
contábeis.;

1. Princípios e convenções contábeis:;

Aula dialogada; Apresentação dos métodos de
avaliação aos discentes e contrato pedagógico;
Apresentação das bases tecnológicas do
componente.

22/07/19 04/08/19

1. Classificar os lançamentos contábeis,
observando os princípios e convenções
contábeis.;

1. Princípios e convenções contábeis:; 1.1
conceitos e aplicabilidade.;

Aula dialogada tema Princípios e convenções
contábeis, exercícios práticos. 05/08/19 18/08/19

1. Classificar os lançamentos contábeis,
observando os princípios e convenções
contábeis.; 2. Detectar as contas do Ativo
Não Circulante.;

1.1 conceitos e aplicabilidade.; 2. Ativo
não circulante:; 2.1 Investimento;; 2.2
Ativo Imobilizado;;

Classificação de ativos através de atividades
praticas; Avaliação Individual. 19/08/19 01/09/19

2. Detectar as contas do Ativo Não
Circulante.;

2. Ativo não circulante:; 2.1
Investimento;; 2.2 Ativo Imobilizado;; 2.3
Intangível.;

Aula expositiva dialogada referente Ativo
Circulante. bens intangíveis; Avaliação de
recuperação

02/09/19 15/09/19

2. Detectar as contas do Ativo Não
Circulante.;

2. Ativo não circulante:; 2.1
Investimento;; 2.2 Ativo Imobilizado;; 2.3
Intangível.;

Estudo de caso elencando as distinções dos ativos
imobilizados da empresa, atividade prática em
grupo.

16/09/19 29/09/19

3. Classificar e organizar as contas que
integram as demonstrações contábeis e
estruturando-as de acordo com a
legislação vigente.;

3. Balanço Patrimonial:; 3.1 estruturação
de acordo com a legislação;; 3.2 aspectos a
serem analisados.;

Aula Dialogada Tema Estruturação do Balanço
Patrimonial, exercício prático; 30/09/19 13/10/19

3. Classificar e organizar as contas que
integram as demonstrações contábeis e

3. Balanço Patrimonial:; 3.1 estruturação
de acordo com a legislação;; 3.2 aspectos a

Aula Dialogada Tema Classificação e organização
do Balanço Patrimonial, Avaliação individual

14/10/19 27/10/19
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estruturando-as de acordo com a
legislação vigente.;

serem analisados.;

3. Classificar e organizar as contas que
integram as demonstrações contábeis e
estruturando-as de acordo com a
legislação vigente.;

4. Demonstração do Resultado do
Exercício:;

Conceito da Demonstração do Resulto do
Exercícios, estudo prático. 28/10/19 10/11/19

3. Classificar e organizar as contas que
integram as demonstrações contábeis e
estruturando-as de acordo com a
legislação vigente.;

4. Demonstração do Resultado do
Exercício:; 4.1 estruturação de acordo com
a legislação;;

Estruturar a Demonstração do Resultado do
Exercício, avaliação individual; 11/11/19 24/11/19

3. Classificar e organizar as contas que
integram as demonstrações contábeis e
estruturando-as de acordo com a
legislação vigente.;

4. Demonstração do Resultado do
Exercício:; 4.1 estruturação de acordo com
a legislação;; 4.2 demonstração do
resultado do Exercício.;

Devolutiva da avaliação individual; Estruturar a
Demonstração do Resultado do Exercício em
conjunto com o Balanço Patrimonial, exercício
prático;

25/11/19 08/12/19

3. Classificar e organizar as contas que
integram as demonstrações contábeis e
estruturando-as de acordo com a
legislação vigente.;

3. Balanço Patrimonial:; 4.2 demonstração
do resultado do Exercício.;

Recuperação individual; Realizar analise de estudo
de caso referente a Demonstração do Resultado do
Exercício de empresas de capital aberto, atividade
prática;

09/12/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
1. Identificar, dentro dos vários

fatos administrativos, a
observância dos princípios e
convenções contábeis,
objetivando a transparência e
objetividade dos resultados
contábeis.

Avaliação Prática ; Avaliação Oral ; Estudo de Caso ;
Observação Direta ; Outros ; Participação em Aula ;
Recuperação ; Simulações ; Trabalho/Pesquisa ;

Atendimento às Normas ;
Objetividade ; Pertinência das
Informações ; Relacionamento de
Conceitos ; Relacionamento de
Ideias ;

Demonstrar com objetividade os
conceitos adquiridos a fim de
proporcionar a construção de
demonstrações contábeis

2. Identificar e situar as contas
do Ativo Não Circulante.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Estudo de Caso ;
Lista de Exercícios ; Observação Direta ; Outros ;
Participação em Aula ; Trabalho/Pesquisa ; Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Coerência/Coesão ; Cumprimento
das Tarefas Individuais ; Execução
do Produto ; Objetividade ;
Organização ; Pertinência das
Informações ; Relacionamento de
Conceitos ; Relacionamento de
Ideias ;

Reconhecer as diversas contas
integrantes do ativo não circulante
nas demonstrações contábeis
corretamente usando as estruturas
descritas de acordo com a lei da
contabilidade.

3. Estruturar o balanço
patrimonial e a demonstração do
resultado do exercício de acordo
com a legislação vigente

Avaliação Escrita ; Avaliação Oral ; Avaliação Prática ;
Estudo de Caso ; Observação Direta ; Outros ;
Participação em Aula ; Recuperação ; Trabalho/Pesquisa ;
Seminário/Apresentação ;

Atendimento às Normas ;
Coerência/Coesão ; Objetividade ;
Organização ; Pertinência das
Informações ; Relacionamento de
Conceitos ; Relacionamento de
Ideias ;

Saber utilizar a teoria para
orientar na elaboração das
demonstrações contábeis
corretamente utilizando as
estruturas descritas de acordo com
a lei da contabilidade.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração

com palestras de
profissionais da área e ex-

alunos. Avaliação
diagnóstica.

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

Avaliação diagnóstica

Preparar avaliação
diagnóstica e
conteúdo do
semestre

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre

Agosto

Atiividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem. Projeto Café
com o diretor. Visitas

Técnicas e palestras para
os cursos modulares

noturno

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Avaliação

Preparar avaliação
referente conteúdo e

devolutiva de
avaliação

Reunião de Curso;
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro.

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (23/09)

Avaliação Recuperação
Preparar avaliação
referente conteúdo

Preparar avaliação
referente conteúdo e

devolutiva de
avaliação

Recuperação

Reunião de Curso;
30-Conselho Intermediário

Outubro
Aprendizagem baseada em

Projetos - atividades
interdisciplinares. Visitas

técnicas.

Avaliação

Preparar avaliação
referente conteúdo e

devolutiva de
avaliação

19-Reunião Pedagógica

Novembro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares.Atividades
avaliativas e recuperação

contínua;

Avaliação

Preparar avaliação
referente conteúdo e

devolutiva de
avaliação

Reunião de Curso;

Dezembro
Avaliações Finais;

Apresentação dos projetos
da III Expo TCC.

Avaliação Recuperação Avaliação
Recuperação

16 e 17-Reunião de
Planejamento; 18-

Conselho de Classe Final;

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
RIBEIRO, Osni Moura – Contabilidade Intermediária, 3ª Edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2013.
RIBEIRO, Osni Moura – Contabilidade Comercial Fácil, 17ª Edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2011.
RIBEIRO, Osni Moura – Estrutura e Análise de Balanços Fácil, 8ª Edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2009.
MARION, José Carlos - Contabilidade Empresarial, 16ª Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2012.
Lei nº 6.404/76 – Lei das Sociedades por Ações com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638 de 28/12/2007, MP nº 449/2008 e alterações posteriores.
Apostilas elaboradas pelo professor com base na bibliografia apresentada.
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VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Realizar a estruturação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício, com os respectivos saldos das contas patrimoniais e das contas de

resultado, para o processo de encerramento das atividades da empresa fictícia.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Aula inaugural - Recepção com o diretor para os novos alunos e apresentação da equipe de Gestão, apresentação da estrutura física da Unidade e apresentação do

Manual do Aluno. Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comuidade escola interna e externa dos projetos elaborados pelos alunos
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.
Semana dos Cursos de Logística. Administração e Recursos Humanos - atividades desenvolvidas pelos alunos e professores dos cursos relacionados com palestras e

exposições.
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua 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.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.

IX – Identificação:
Nome do Professor MÁRCIO MALAQUIAS ;
Assinatura Data 04/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok. PTD de acordo com Plano de Curso. Parabéns Professor.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 05/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 234 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade
Qualificação: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Componente Curricular: Inglês Instrumental
Módulo: 2 C. H. Semanal: 2,50
Professor: MOYSES BRAHIM NETO ;

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

 
Demonstrar postura profissional.
Ler, interpretar o texto técnico em língua inglesa, além de conhecer os termos técnicos e conceitos que operacionalizam o trabalho do técnico em contabilidade

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Apropriar-se da língua inglesa como instrumento de acesso à informação e à comunicação profissional.
2. Analisar e produzir textos da área profissional de atuação, em língua inglesa, de acordo com normas e convenções específicas.
3. Interpretar a terminologia técnico-científica da área profissional, identificando equivalências entre português e inglês (formas equivalentes do termo técnico).

Habilidades
1.1 Comunicar-se oralmente na língua inglesa no ambiente profissional, incluindo atendimento ao público.
1.2 Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se, adequados ao contexto profissional, em língua inglesa.
2.1 Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da interpretação e produção de texto da área profissional.
2.2 Comparar e relacionar informações contidas em textos da área profissional nos diversos contextos de uso.
2.3 Aplicar as estratégias de leitura e interpretação na compreensão de textos profissionais.
2.4 Elaborar textos técnicos pertinentes à área de atuação profissional, em língua inglesa.
3.1 Pesquisar a terminologia da habilitação profissional.
3.2 Aplicar a terminologia da área profissional/habilitação profissional.
3.3 Produzir pequenos glossários de equivalências (listas de termos técnicos e/ou científicos) entre português e inglês, relativos à área profissional/habilitação

profissional.

Bases Tecnológicas
1. Listening
1.1 Compreensão auditiva de diversas situações no ambiente profissional:
1.1.1 atendimento a clientes, colegas de trabalho e/ou superiores, pessoalmente ou ao telefone
1.1.2 apresentação pessoal, da empresa e/ou de projetos.
2. Speaking
2.1 Expressão oral na simulação de contextos de uso profissional:
2.1.1 atendimento a clientes, colegas de trabalho e/ou superiores, pessoalmente ou ao telefone.
3. Reading
3.1 Estratégias de leitura e interpretação de textos
3.2 Análise dos elementos característicos dos gêneros textuais profissionais
3.3 Correspondência profissional e materiais escritos comuns ao eixo, como manuais técnicos e documentação técnica.
4. Writing
4.1 Prática de produção de textos técnicos da área de atuação profissional
5. Grammar Focus
5.1 Compreensão e usos dos aspectos linguísticos contextualizados.
6. Vocabulary
6.1 Terminologia técnico-científica
6.2 Vocabulário específico da área de atuação profissional
7. Textual Genres
7.1 Dicionários
7.2 Glossários técnicos
7.3 Manuais técnicos
7.4 Folhetos para divulgação
7.5 Artigos técnico-científicos
7.6 Carta comercial
7.7 E-mail comercial
7.8 Correspondência administrativa.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1 Comunicar-se oralmente na língua inglesa no ambiente

profissional, incluindo atendimento ao público.; 1.2 Selecionar
estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se, adequados

1. Listening; 1.1 Compreensão auditiva de
diversas situações no ambiente profissional:;
1.1.1 atendimento a clientes, colegas de

Aula expositiva dialogada. E
painel.

22/07/19 02/08/19
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ao contexto profissional, em língua inglesa.; 2.1 Empregar
critérios e aplicar procedimentos próprios da interpretação e
produção de texto da área profissional.;

trabalho e/ou superiores, pessoalmente ou ao
telefone; 1.1.2 apresentação pessoal, da
empresa e/ou de projetos.;

1.1 Comunicar-se oralmente na língua inglesa no ambiente
profissional, incluindo atendimento ao público.; 1.2 Selecionar
estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se, adequados
ao contexto profissional, em língua inglesa.; 2.1 Empregar
critérios e aplicar procedimentos próprios da interpretação e
produção de texto da área profissional.; 2.2 Comparar e
relacionar informações contidas em textos da área
profissional nos diversos contextos de uso.;

1.1.2 apresentação pessoal, da empresa
e/ou de projetos.; 2. Speaking; 2.1
Expressão oral na simulação de contextos de
uso profissional:; 2.1.1 atendimento a
clientes, colegas de trabalho e/ou superiores,
pessoalmente ou ao telefone.; 3. Reading;
3.1 Estratégias de leitura e interpretação de
textos;

Estudo dirigido e aulas
orientadas. 05/08/19 16/08/19

1.1 Comunicar-se oralmente na língua inglesa no ambiente
profissional, incluindo atendimento ao público.; 2.1 Empregar
critérios e aplicar procedimentos próprios da interpretação e
produção de texto da área profissional.; 2.2 Comparar e
relacionar informações contidas em textos da área
profissional nos diversos contextos de uso.; 2.3 Aplicar as
estratégias de leitura e interpretação na compreensão de
textos profissionais.;

1.1 Compreensão auditiva de diversas
situações no ambiente profissional:; 2.1
Expressão oral na simulação de contextos de
uso profissional:; 2.1.1 atendimento a
clientes, colegas de trabalho e/ou superiores,
pessoalmente ou ao telefone.; 3. Reading;
3.1 Estratégias de leitura e interpretação de
textos;

Aula expositiva e dialogada e
estudo de texto. 19/08/19 30/08/19

1.2 Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou
expressar-se, adequados ao contexto profissional, em língua
inglesa.; 2.2 Comparar e relacionar informações contidas em
textos da área profissional nos diversos contextos de uso.;
2.4 Elaborar textos técnicos pertinentes à área de atuação
profissional, em língua inglesa.;

3.1 Estratégias de leitura e interpretação de
textos; 3.2 Análise dos elementos
característicos dos gêneros textuais
profissionais; 3.3 Correspondência
profissional e materiais escritos comuns ao
eixo, como manuais técnicos e documentação
técnica.;

Estudo dirigido e aulas
orientadas. 02/09/19 13/09/19

1.1 Comunicar-se oralmente na língua inglesa no ambiente
profissional, incluindo atendimento ao público.; 1.2 Selecionar
estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se, adequados
ao contexto profissional, em língua inglesa.; 2.1 Empregar
critérios e aplicar procedimentos próprios da interpretação e
produção de texto da área profissional.; 2.2 Comparar e
relacionar informações contidas em textos da área
profissional nos diversos contextos de uso.;

1. Listening; 3. Reading; 3.2 Análise dos
elementos característicos dos gêneros
textuais profissionais; 3.3 Correspondência
profissional e materiais escritos comuns ao
eixo, como manuais técnicos e documentação
técnica.;

Avaliação: resolução de
exercícios. 16/09/19 27/09/19

2.2 Comparar e relacionar informações contidas em textos
da área profissional nos diversos contextos de uso.; 2.3
Aplicar as estratégias de leitura e interpretação na
compreensão de textos profissionais.; 2.4 Elaborar textos
técnicos pertinentes à área de atuação profissional, em língua
inglesa.;

2. Speaking; 2.1.1 atendimento a clientes,
colegas de trabalho e/ou superiores,
pessoalmente ou ao telefone.; 3. Reading;

Estudo dirigido e aulas
orientadas E devolutiva da
avaliação.

30/09/19 11/10/19

2.3 Aplicar as estratégias de leitura e interpretação na
compreensão de textos profissionais.; 2.4 Elaborar textos
técnicos pertinentes à área de atuação profissional, em língua
inglesa.; 3.1 Pesquisar a terminologia da habilitação
profissional.;

3.3 Correspondência profissional e materiais
escritos comuns ao eixo, como manuais
técnicos e documentação técnica.; 4. Writing;
4.1 Prática de produção de textos técnicos da
área de atuação profissional; 5. Grammar
Focus; 5.1 Compreensão e usos dos aspectos
linguísticos contextualizados.; 6. Vocabulary;

Aula expositiva e dialogada. E
painel. 14/10/19 25/10/19

3.1 Pesquisar a terminologia da habilitação profissional.; 3.2
Aplicar a terminologia da área profissional/habilitação
profissional.; 3.3 Produzir pequenos glossários de
equivalências (listas de termos técnicos e/ou científicos) entre
português e inglês, relativos à área profissional/habilitação
profissional.;

4. Writing; 6. Vocabulary; 6.1 Terminologia
técnico-científica; 6.2 Vocabulário específico
da área de atuação profissional; 7. Textual
Genres; 7.1 Dicionários; 7.2 Glossários
técnicos;

Aula expositiva e estudo
dirigido. 28/10/19 08/11/19

2.3 Aplicar as estratégias de leitura e interpretação na
compreensão de textos profissionais.; 3.1 Pesquisar a
terminologia da habilitação profissional.; 3.2 Aplicar a
terminologia da área profissional/habilitação profissional.; 3.3
Produzir pequenos glossários de equivalências (listas de
termos técnicos e/ou científicos) entre português e inglês,
relativos à área profissional/habilitação profissional.;

6. Vocabulary; 6.1 Terminologia técnico-
científica; 6.2 Vocabulário específico da área
de atuação profissional; 7. Textual Genres;
7.1 Dicionários; 7.2 Glossários técnicos;

Avaliação e resolução de
exercícios. 11/11/19 22/11/19

2.4 Elaborar textos técnicos pertinentes à área de atuação
profissional, em língua inglesa.; 3.1 Pesquisar a terminologia
da habilitação profissional.; 3.2 Aplicar a terminologia da área
profissional/habilitação profissional.; 3.3 Produzir pequenos
glossários de equivalências (listas de termos técnicos e/ou
científicos) entre português e inglês, relativos à área
profissional/habilitação profissional.;

7. Textual Genres; 7.1 Dicionários; 7.2
Glossários técnicos; 7.3 Manuais técnicos; 7.4
Folhetos para divulgação; 7.5 Artigos técnico-
científicos; 7.6 Carta comercial; 7.7 E-mail
comercial; 7.8 Correspondência
administrativa.;

Estudo dirigido e aulas
orientadas. Correção e
devolutiva da avaliação.

25/11/19 06/12/19

1.1 Comunicar-se oralmente na língua inglesa no ambiente
profissional, incluindo atendimento ao público.; 1.2 Selecionar
estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se, adequados
ao contexto profissional, em língua inglesa.; 2.2 Comparar e
relacionar informações contidas em textos da área
profissional nos diversos contextos de uso.;

7. Textual Genres; 7.1 Dicionários; 7.2
Glossários técnicos; 7.3 Manuais técnicos; 7.4
Folhetos para divulgação; 7.5 Artigos técnico-
científicos; 7.6 Carta comercial; 7.7 E-mail
comercial; 7.8 Correspondência
administrativa.;

Simpósio: pesquisas e
apresentações. 09/12/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Apropriar-se da língua inglesa
como instrumento de acesso à
informação e à comunicação
profissional.

Autoavaliação ; Avaliação Prática ; Lista de Exercícios ;
Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;
Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

Apropria-se da língua inglesa
como instrumento de acesso à
informação e à comunicação
profissional.

2. Analisar e produzir textos da
área profissional de atuação, em
língua inglesa, de acordo com
normas e convenções específicas.

Produção Textual ; Lista de Exercícios ; Lista de
Exercícios ; Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Coerência/Coesão ;
Objetividade ;

Analisa e produz textos da área
profissional de atuação, em língua
inglesa, de acordo com normas e
convenções específicas.

3. Interpretar a terminologia
técnico-científica da área profissional,
identificando equivalências entre
português e inglês (formas
equivalentes do termo técnico).

Seminário/Apresentação ; Recuperação ; Participação em
Aula ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Interlocução: Ouvir e
Ser Ouvido ; Organização ;
Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

Interpreta a terminologia
técnico-científica da área
profissional, identificando
equivalências entre português e
inglês (formas equivalentes do
termo técnico).

V – Plano de atividades docentes
Atividade Previstas Atendimento a alunos por Participação em

Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com
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voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

Prova oral e escrita Lista de exercícios e
tarefas

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Prova escrita Lista de questões

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

Prova escrita Lista de exercícios e
tarefas

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Prova escrita Lista de questões Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Pesquisa e
apresentação

Lista de temas e
conceitos Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Pesquisa e
apresentação

Lista da ordem de
apresentação

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
ABEGG, BIRGIT. Cartas Comerciais em Inglês. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
FITZGERALD, J. Business Administration. São Paulo: SBS Editora, 2002.
NUNHOZ, R. A. de A. Curso Básico de Inglês Instrumental. Leitura e conversação, Copidart Editora Ltda., São Paulo, 2 000.
BOWERSOX, D. J. & CLOSS, D. J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimentos. 1ª ed. 7ª reimpr. – São Paulo. Atlas: 2009.
Caderno do Núcleo Básico - Key to English.
Dicionário digital Linguee Português-Inglês
GLENDINNING, Eric H. & McEWAN John. Basic English for Computing. Oxford, 2001.
http://americanenglish.state.gov/ https://www.englishclub.com http://www.englishtown.com www.brazilnotredame.blogspot.com.br
Laboratório de informática, data show, caixa de som, lousa e marker, wi-fi open.
LANGEINSCHEIDT. Cartas Comerciais em Inglês. 1ª Ed. São Paulo. Martins Fontes, 1999.
Livro Núcleo Básico – Centro Paula Souza – Key to English
MEDEIROS, J. B. Correspondência: Técnicas de Comunicação Criativa, 15ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2002.
MUNHOZ, Rosângela.Inlgês Indtrumental.Estratégias de Leitura. 4ªed. São Paulo, 2002.vol.I

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
O aluno responde questões instrumentais
O aluno participa da compreensão do texto usando instrumental: estratégias e facilitadores
O aluno recebe um tema de pesquisa, para se apropriar e poder apresentar aos colegas.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abrodados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua 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.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas

IX – Identificação:
Nome do Professor MOYSES BRAHIM NETO ;
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Assinatura Data 03/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok. PTD de acordo com Plano de Curso. Parabéns Professor.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 07/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 234 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade
Qualificação: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Componente Curricular: Processos Estatísticos de Pesquisa
Módulo: 2 C. H. Semanal: 2,50
Professor: LUCIA PIACITELLI THOMÉ ;

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

 
-Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações matemáticas. presentes nas relações formais e causais entre fenômenos

produtivos e administrativos e de controle.
Atividades: -Coletar Dados Estatístiucos -Efetuar calculos
Atribuições: -Planejar e avaliar possibilidades de sucesso de um empreendimento.
Capacitar o aluno a coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar dados utilizando métodos estatísticos.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Avaliar características e metodologias de pesquisas econômicas, de mercado e tecnológicas.
2. Interpretar fundamentos e objetivos do processo de pesquisa.
3. Interpretar estudos, relatórios e pesquisas econômicas e de mercado.
4. Avaliar fontes para pesquisa de tecnologia administrativa, tais como: revistas especializadas; exposições e congressos; publicações de empresas que

desenvolvam tecnologias administrativas.

Habilidades
1. Levantar informações quantitativas e financeiras sobre o desempenho do mercado, produtos, custos e demais dados, visando apoiar o processo de estudos

mercadológicos e econômicos.
2. Organizar informações e comparar dados dos estudos com dados reais, preparando base para análise pelas funções especializadas da empresa.
3. Comparar resultados de tempo, qualidade, facilidade operacional e custos entre novas tecnologias e as já utilizadas.
4. Elaborar relatórios sobre os resultados das pesquisas de desempenho do mercado.

Bases Tecnológicas
1. Conceitos fundamentais:
1.1. objetivo, população e amostra;
1.2. processos estatísticos de abordagem;
1.3. dados estatísticos;
1.4. estatística descritiva;
1.5. dados brutos;
1.6. rol
2. Séries estatísticas:
2.1. apresentação de dados estatísticos;
2.2. distribuição de frequência variável;
2.3. construção de variáveis;
2.4. representação gráfica das séries estatísticas
3. Medidas de tendência central:
3.1. somatória;
3.2. médias;
3.3. cálculo de média;
3.4. mediana:
3.4.1. cálculo
3.5. moda:
3.5.1. cálculo
4. Medidas separatriz:
4.1. conceito:
4.1.1. cálculo
5. Medida de dispersão:
5.1. dispersão absoluta;
5.2. amplitude total:
5.2.1. cálculo
5.3. desvio médio simples:
5.3.1. cálculo
5.4. variância e desvio padrão:
5.4.1. interpretação.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
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Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1. Levantar informações

quantitativas e financeiras sobre o
desempenho do mercado, produtos,
custos e demais dados, visando
apoiar o processo de estudos
mercadológicos e econômicos.; 3.
Comparar resultados de tempo,
qualidade, facilidade operacional e
custos entre novas tecnologias e as já
utilizadas.;

1. Conceitos fundamentais:; 1.1. objetivo, população e amostra;;
1.2. processos estatísticos de abordagem;; 1.3. dados estatísticos;;
Objetivo, população e amostra; processos estatísticos de abordagem.;
Dados estatístico; estatística descritiva; dados brutos; rol; Séries
estatísticos; apresentação de dados estatísticos; distribuição de
frequência.; Objetivo, população e amostra; processos estatísticos de
abordagem.; Dados estatístico; estatística descritiva; dados brutos;
rol; Séries estatísticos; apresentação de dados estatísticos;
distribuição de frequência.;

Aula expositiva, atividades em
sala de aula 22/07/19 02/08/19

3. Comparar resultados de tempo,
qualidade, facilidade operacional e
custos entre novas tecnologias e as já
utilizadas.; 4. Elaborar relatórios
sobre os resultados das pesquisas de
desempenho do mercado.;

1. Conceitos fundamentais:; 1.1. objetivo, população e amostra;;
1.2. processos estatísticos de abordagem;; 1.3. dados estatísticos;;
1.4. estatística descritiva;; Dados estatístico; estatística descritiva;
dados brutos; rol; Séries estatísticos; apresentação de dados
estatísticos; distribuição de frequência.; Variável, construção de
variáveis; representação gráfica das séries estatísticas.; Dados
estatístico; estatística descritiva; dados brutos; rol; Séries
estatísticos; apresentação de dados estatísticos; distribuição de
frequência.; Variável, construção de variáveis; representação gráfica
das séries estatísticas.;

Aula expositiva, atividades em
dupla 05/08/19 16/08/19

3. Comparar resultados de tempo,
qualidade, facilidade operacional e
custos entre novas tecnologias e as já
utilizadas.; 4. Elaborar relatórios
sobre os resultados das pesquisas de
desempenho do mercado.;

1.5. dados brutos;; 1.6. rol; 2. Séries estatísticas:; 2.1.
apresentação de dados estatísticos;; 2.4. representação gráfica das
séries estatísticas; Objetivo, população e amostra; processos
estatísticos de abordagem.; Medidas de Tendência Central;
somatória; médias.; Cálculo média; mediana e moda.; Objetivo,
população e amostra; processos estatísticos de abordagem.; Medidas
de Tendência Central; somatória; médias.; Cálculo média; mediana e
moda.;

Avaliação escrita, em dupla e
sem consulta 19/08/19 30/08/19

1. Levantar informações
quantitativas e financeiras sobre o
desempenho do mercado, produtos,
custos e demais dados, visando
apoiar o processo de estudos
mercadológicos e econômicos.; 3.
Comparar resultados de tempo,
qualidade, facilidade operacional e
custos entre novas tecnologias e as já
utilizadas.;

2. Séries estatísticas:; 2.1. apresentação de dados estatísticos;;
2.2. distribuição de frequência variável;; 2.3. construção de
variáveis;; Estudo da probabilidade;Medida de dispersão - Amplitude
Total.; Coleta de dados; apuração dos dados; estimação.; Inferência
estatística e estimação; inferência da média populacional.; Estudo da
probabilidade;Medida de dispersão - Amplitude Total.; Coleta de
dados; apuração dos dados; estimação.; Inferência estatística e
estimação; inferência da média populacional.;

Aula expositiva,atividades em
sala de aula e atividade para
casa.

02/09/19 13/09/19

1. Levantar informações
quantitativas e financeiras sobre o
desempenho do mercado, produtos,
custos e demais dados, visando
apoiar o processo de estudos
mercadológicos e econômicos.; 4.
Elaborar relatórios sobre os
resultados das pesquisas de
desempenho do mercado.;

2.2. distribuição de frequência variável;; 2.3. construção de
variáveis;; 2.4. representação gráfica das séries estatísticas; 3.
Medidas de tendência central:; 3.2. médias;; Variável, construção de
variáveis; representação gráfica das séries estatísticas.; Inferência
estatística e estimação; inferência da média populacional.;
Amostragem de populações finitas; estimação da proporção em uma
população.; Variável, construção de variáveis; representação gráfica
das séries estatísticas.; Inferência estatística e estimação; inferência
da média populacional.; Amostragem de populações finitas;
estimação da proporção em uma população.;

Avaliação escrita, com
exercícios de estabelecer
relações, analisar dados
estatísticos.

16/09/19 27/09/19

2. Organizar informações e
comparar dados dos estudos com
dados reais, preparando base para
análise pelas funções especializadas
da empresa.; 3. Comparar resultados
de tempo, qualidade, facilidade
operacional e custos entre novas
tecnologias e as já utilizadas.;

2.4. representação gráfica das séries estatísticas; 3. Medidas de
tendência central:; 3.1. somatória;; 3.4. mediana:; Variável,
construção de variáveis; representação gráfica das séries
estatísticas.; Amostragem de populações finitas; estimação da
proporção em uma população.; Determinação e regressão linear; ;
Variável, construção de variáveis; representação gráfica das séries
estatísticas.; Amostragem de populações finitas; estimação da
proporção em uma população.; Determinação e regressão linear; ;

Aula expositiv, atividades de
integração. 30/09/19 11/10/19

2. Organizar informações e
comparar dados dos estudos com
dados reais, preparando base para
análise pelas funções especializadas
da empresa.; 4. Elaborar relatórios
sobre os resultados das pesquisas de
desempenho do mercado.;

3.4. mediana:; 3.4.1. cálculo; 3.5.1. cálculo; 4. Medidas separatriz:;
5.3.1. cálculo; 5.4. variância e desvio padrão:; Objetivo, população e
amostra; processos estatísticos de abordagem.; Cálculo média;
mediana e moda.; Estudo da probabilidade;Medida de dispersão -
Amplitude Total.; Objetivo, população e amostra; processos
estatísticos de abordagem.; Cálculo média; mediana e moda.; Estudo
da probabilidade;Medida de dispersão - Amplitude Total.;

Aula expositiva; atividade de
pesquisa amostragem de
populações finitas.

14/10/19 25/10/19

2. Organizar informações e
comparar dados dos estudos com
dados reais, preparando base para
análise pelas funções especializadas
da empresa.; 4. Elaborar relatórios
sobre os resultados das pesquisas de
desempenho do mercado.;

5.1. dispersão absoluta;; 5.2.1. cálculo; 5.3. desvio médio simples:;
Estudo da probabilidade;Medida de dispersão - Amplitude Total.;
Coleta de dados; apuração dos dados; estimação.; Inferência
estatística e estimação; inferência da média populacional.; Estudo da
probabilidade;Medida de dispersão - Amplitude Total.; Coleta de
dados; apuração dos dados; estimação.; Inferência estatística e
estimação; inferência da média populacional.;

Aula expositiva; atividades de
coleta de dados e apuração dos
dados.

28/10/19 08/11/19

1. Levantar informações
quantitativas e financeiras sobre o
desempenho do mercado, produtos,
custos e demais dados, visando
apoiar o processo de estudos
mercadológicos e econômicos.; 2.
Organizar informações e comparar
dados dos estudos com dados reais,
preparando base para análise pelas
funções especializadas da empresa.;

3.3. cálculo de média;; 3.5. moda:; 5.2. amplitude total:; 5.2.1.
cálculo; 5.3. desvio médio simples:; Coleta de dados; apuração dos
dados; estimação.; Inferência estatística e estimação; inferência da
média populacional.; Estimação da proporção em uma população;
Coleta de dados; apuração dos dados; estimação.; Inferência
estatística e estimação; inferência da média populacional.; Estimação
da proporção em uma população;

Avaliação, em dupla; coleta de
dados; cálculo. 11/11/19 22/11/19

1. Levantar informações
quantitativas e financeiras sobre o
desempenho do mercado, produtos,
custos e demais dados, visando
apoiar o processo de estudos
mercadológicos e econômicos.; 2.
Organizar informações e comparar
dados dos estudos com dados reais,
preparando base para análise pelas
funções especializadas da empresa.;

2.1. apresentação de dados estatísticos;; 2.3. construção de
variáveis;; 2.4. representação gráfica das séries estatísticas; 4.1.
conceito:; 4.1.1. cálculo; 5. Medida de dispersão:; 5.2. amplitude
total:; Determinação e regressão linear; ; Desvio padrão populacional
desconhecido e população infinita ; Amostragem de populações
finitas.; Determinação e regressão linear; ; Desvio padrão
populacional desconhecido e população infinita ; Amostragem de
populações finitas.;

Apresentação Seminários 25/11/19 06/12/19

1. Levantar informações
quantitativas e financeiras sobre o
desempenho do mercado, produtos,
custos e demais dados, visando
apoiar o processo de estudos
mercadológicos e econômicos.; 4.
Elaborar relatórios sobre os
resultados das pesquisas de
desempenho do mercado.;

2.1. apresentação de dados estatísticos;; 2.4. representação gráfica
das séries estatísticas; 3. Medidas de tendência central:; 5.4.1.
interpretação.; Inferência estatística e estimação; inferência da média
populacional.; Amostragem de populações finitas; estimação da
proporção em uma população.; Curva de Gauss; Inferência estatística
e estimação; inferência da média populacional.; Amostragem de
populações finitas; estimação da proporção em uma população.;
Curva de Gauss;

Apresentação de Seminários 09/12/19 13/12/19
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IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Avaliar características e
metodologias de pesquisas
econômicas, de mercado e
tecnológicas.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Recuperação ;
Lista de Exercícios ;

Criatividade na Resolução de
Problemas ; Pertinência das
Informações ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;

Síntese da proposta de solução
do problema com: fontes
consultadas, informações
selecionadas e organizadas.
Qualidade das informações
selecionadas Apresentação de
relatório com solução do caso
proposto

2. Interpretar fundamentos e
objetivos do processo de pesquisa.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Recuperação ;
Participação em Aula ;

Criatividade na Resolução de
Problemas ; Pertinência das
Informações ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;

Apresentação de relatório com
solução do caso proposto
Apresenta desempenho pratico
que evidencie as técnicas
trabalhadas na obtenção de
informações Síntese da proposta
de solução do problema com:
fontes consultadas, informações
selecionadas e organizadas.

3. Interpretar estudos, relatórios e
pesquisas econômicas e de mercado.

Lista de Exercícios ; Recuperação ; Participação em Aula
; Avaliação Escrita ;

Criatividade na Resolução de
Problemas ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Pertinência
das Informações ;

Síntese da proposta de solução
do problema com: fontes
consultadas, informações
selecionadas e organizadas.
Apresenta desempenho pratico
que evidencie as técnicas
trabalhadas na obtenção de
informações Apresentação de
relatório com solução do caso
proposto

4. Avaliar fontes para pesquisa de
tecnologia administrativa, tais como:
revistas especializadas; exposições e
congressos; publicações de empresas
que desenvolvam tecnologias
administrativas.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Recuperação ;
Participação em Aula ;

Criatividade na Resolução de
Problemas ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Pertinência
das Informações ;

Apresenta desempenho pratico
que evidencie as técnicas
trabalhadas na obtenção de
informações Apresentação de
relatório com solução do caso
proposto Síntese da proposta de
solução do problema com: fontes
consultadas, informações
selecionadas e organizadas.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

Correção de exercícios Impressão de lista de
exercícios

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e re

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Avaliação escrita Impressão das
avaliações

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

Correção das
avaliações Lista de exercícios Reunião de Curso 30-

Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua

Correção de exercícios Impressão de lista de
exercícios

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua

Correção dos
Seminários Data Show Reunião de Curso

Dezembro

Avalições Finais .
Atividades avaliativas e
recuperação contínua.

Apresentação da III EXPO
TCC

Correção dos
Seminários Data Show

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 19.ª edição. São Paulo: Saraiva, 2009.
Estatística Aplicada à Administração e Economia – Anderson, Sweeney e Williams – Ed. Pioneira
Calculadora, instrumentos de medida, transferidor, compasso e tabelas financeiras;
Livros: Matemática – Ensino Médio – Kátia Stocco Smole e Maria Ignez Diniz – Editora Saraiva.
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Dvds, vídeos, Data Show e TV.
Material didático do professor (lista de exercícios, livros didáticos e revistas).
Apostilas e listas de exercícios de cada aula que serão entregues impressas para cada aluno.
Pesquisas em jornais e revistas, Internet.
SILVA, Ermes Medeiros. et al. Estatística para os cursos de Economia. Administração e Ciências Contábeis. 3ª ed. Vol. 2. São Paulo: Atlas, 2011

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Individual; série de perguntas diretas, para respostas curtas, com apenas uma solução.
Em classe e para casa; uma série de exercícios que exijam capacidade de estabelecer relações do conteúdo aprendido.
Atividades em classe; atividades individuais ou em grupo para ajudar o aluno a superar as dificuldades no seu processo de desenvolvimento.
Vídeos através do Google Class Roon. Propor atividades ligadas ao conteúdo, fornecendo vídeos como fonte de pesquisa.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abrodados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua 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.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas

IX – Identificação:
Nome do Professor LUCIA PIACITELLI THOMÉ ;
Assinatura Data 28/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok. PTD de acordo com Plano de Curso. Parabéns Professora.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 29/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 234 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade
Qualificação: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Componente Curricular: Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Contabilidade
Módulo: 2 C. H. Semanal: 2,50
Professor: IVAIR ANTONIO CASTANHARO ;

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

 
Definir linha de pesquisa científica. Demonstrar raciocínio lógico. Demonstrar capacidade de síntese. Selecionar fontes de pesquisa. Elaborar trabalhos técnico-

científicos, de acordo com os limites de sua formação.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar dados e informações obtidas de pesquisas empíricas e bibliográficas.
2. Propor soluções parametrizadas por viabilidade técnica e econômica aos problemas identificados no âmbito da área profissional.

Habilidades
1.1. Identificar demandas e situações-problema no âmbito da área profissional.
1.2. Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto em estudo.
1.3. Elaborar instrumentos de pesquisa para desenvolvimento de projetos.
1.4. Constituir amostras para pesquisas técnicas e científicas, de forma criteriosa e explicitada.
1.5. Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.
2.1. Consultar Legislação, Normas e Regulamentos relativos ao projeto.
2.2. Registrar as etapas do trabalho.
2.3. Organizar os dados obtidos na forma de textos, planilhas, gráficos e esquemas.

Bases Tecnológicas
1. Estudo do cenário da área profissional:
1.1. características do setor:
1.1.1. macro e microrregiões
1.2. avanços tecnológicos;
1.3. ciclo de vida do setor;
1.4. demandas e tendências futuras da área profissional;
1.5. identificação de lacunas (demandas não atendidas plenamente) e de situações-problema do setor
2. Identificação e definição de temas para o TCC:
2.1. análise das propostas de temas segundo os critérios:
2.1.1. pertinência;
2.1.2. relevância;
2.1.3. viabilidade
3. Definição do cronograma de trabalho
4. Técnicas de pesquisa:
4.1. documentação indireta:
4.1.1. pesquisa documental;
4.1.2. pesquisa bibliográfica
4.2. técnicas de fichamento de obras técnicas e científicas;
4.3. documentação direta:
4.3.1. pesquisa de campo;
4.3.2. pesquisa de laboratório;
4.3.3. observação;
4.3.4. entrevista;
4.3.5. questionário
4.4. técnicas de estruturação de instrumentos de pesquisa de campo:
4.4.1. questionários;
4.4.2. entrevistas;
4.4.3. formulários etc
6. Construção de hipóteses
7. Objetivos:
7.1. geral e específicos (Para quê? e Para quem?)
8. Justificativa (Por quê?).

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
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1.1. Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área
profissional.;

1. Estudo do cenário da área profissional:; Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala.

22/07/19 02/08/19

1.1. Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área
profissional.; 1.2. Identificar fontes de
pesquisa sobre o objeto em estudo.;

1. Estudo do cenário da área profissional:; 1.1. características do
setor:; 1.1.1. macro e microrregiões; 1.2. avanços tecnológicos;;
1.3. ciclo de vida do setor;; 1.4. demandas e tendências futuras
da área profissional;; 1.5. identificação de lacunas (demandas não
atendidas plenamente) e de situações-problema do setor;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala.Estudo de
caso

05/08/19 16/08/19

1.1. Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área
profissional.; 1.2. Identificar fontes de
pesquisa sobre o objeto em estudo.;

1.2. avanços tecnológicos;; 1.4. demandas e tendências futuras
da área profissional;; 1.5. identificação de lacunas (demandas não
atendidas plenamente) e de situações-problema do setor;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala. Relatório 19/08/19 30/08/19

1.2. Identificar fontes de pesquisa
sobre o objeto em estudo.; 1.3. Elaborar
instrumentos de pesquisa para
desenvolvimento de projetos.;

2. Identificação e definição de temas para o TCC:; 2.1. análise
das propostas de temas segundo os critérios:; 2.1.1. pertinência;;
2.1.2. relevância;; 2.1.3. viabilidade;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala e laboratório
de informatica

02/09/19 13/09/19

1.2. Identificar fontes de pesquisa
sobre o objeto em estudo.; 1.3. Elaborar
instrumentos de pesquisa para
desenvolvimento de projetos.;

2. Identificação e definição de temas para o TCC:; 2.1. análise
das propostas de temas segundo os critérios:; 2.1.2. relevância;;
2.1.3. viabilidade;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala. Avaliação
escrita

16/09/19 27/09/19

1.4. Constituir amostras para pesquisas
técnicas e científicas, de forma criteriosa
e explicitada.; 1.5. Aplicar instrumentos
de pesquisa de campo.;

3. Definição do cronograma de trabalho; 4. Técnicas de
pesquisa:; 4.1. documentação indireta:; 4.1.1. pesquisa
documental;;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala e laboratório
de informatica

30/09/19 11/10/19

2.1. Consultar Legislação, Normas e
Regulamentos relativos ao projeto.; 2.2.
Registrar as etapas do trabalho.;

4. Técnicas de pesquisa:; 4.1.2. pesquisa bibliográfica; 4.2.
técnicas de fichamento de obras técnicas e científicas;; 4.3.
documentação direta:; 4.3.1. pesquisa de campo;; 4.3.2. pesquisa
de laboratório;; 4.3.3. observação;;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala. Estudo de
caso

14/10/19 25/10/19

2.1. Consultar Legislação, Normas e
Regulamentos relativos ao projeto.; 2.2.
Registrar as etapas do trabalho.; 2.3.
Organizar os dados obtidos na forma de
textos, planilhas, gráficos e esquemas.;

4. Técnicas de pesquisa:; 4.3.2. pesquisa de laboratório;; 4.3.3.
observação;; 4.3.4. entrevista;; 4.3.5. questionário; 4.4. técnicas
de estruturação de instrumentos de pesquisa de campo:; 4.4.1.
questionários;; 4.4.2. entrevistas;; 4.4.3. formulários etc;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala. laboratório
de informatica

28/10/19 08/11/19

1.4. Constituir amostras para pesquisas
técnicas e científicas, de forma criteriosa
e explicitada.; 1.5. Aplicar instrumentos
de pesquisa de campo.; 2.2. Registrar as
etapas do trabalho.;

2. Identificação e definição de temas para o TCC:; 3. Definição
do cronograma de trabalho; 4. Técnicas de pesquisa:; 6.
Construção de hipóteses; 7. Objetivos:; 7.1. geral e específicos
(Para quê? e Para quem?);

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala. Seminário 11/11/19 22/11/19

2.1. Consultar Legislação, Normas e
Regulamentos relativos ao projeto.; 2.3.
Organizar os dados obtidos na forma de
textos, planilhas, gráficos e esquemas.;

3. Definição do cronograma de trabalho; 4. Técnicas de
pesquisa:; 6. Construção de hipóteses; 7. Objetivos:; 7.1. geral e
específicos (Para quê? e Para quem?); 8. Justificativa (Por quê?).;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala. laboratório
de informatica

25/11/19 06/12/19

2.3. Organizar os dados obtidos na
forma de textos, planilhas, gráficos e
esquemas.;

7. Objetivos:; 7.1. geral e específicos (Para quê? e Para quem?);
8. Justificativa (Por quê?).;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala.Avaliação
escrita

09/12/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Analisar dados e informações
obtidas de pesquisas empíricas e
bibliográficas.

Projeto ; Observação Direta ; Produção Textual ;
Portfólio de Atividades ; Recuperação ; Relatório ;
Seminário/Apresentação ;

Adequação ao Público Alvo ;
Atendimento às Normas ; Clareza
na Expressão Oral e Escrita ;
Comunicabilidade ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ;

Desempenho teórico que
evidencia capacidade de selecionar
e utilizar as fontes de pesquisa
disponíveis Apresentação das
pesquisas e relatórios, de acordo
com os critérios pré-estabelecidos.

2. Propor soluções
parametrizadas por viabilidade
técnica e econômica aos
problemas identificados no
âmbito da área profissional.

Projeto ; Portfólio de Atividades ; Participação em Aula ;
Observação Direta ; Seminário/Apresentação ;
Recuperação ;

Adequação ao Público Alvo ;
Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ;
Comunicabilidade ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;
Relacionamento de Conceitos ;

Desempenho teórico que
evidencia capacidade de selecionar
e utilizar as fontes de pesquisa
disponíveis Apresentação das
pesquisas e relatórios, de acordo
com os critérios pré-estabelecidos.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

Avaliação Diagnóstica Apostila do Professor 22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Estudo de caso Texto Impresso

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

Avaliação escrita Livro didatico e
Apostila do Professor

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário
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avaliativas e recuperação
contínua;

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Estudo de caso Texto Impresso Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Seminário Video Reunião de Curso

Dezembro
Avaliações Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Avaliação Escrita Texto Impresso

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
BELEZIA, Eva Chow Belezia, RAMOS, Ivone Marchi Lainetti Ramos- Núcleo Básico: Planejamento e Desenvolvimento do TCC - Centro Paula Souza Normas ABNT

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) - Jornais e revistas especializadas, pesquisas na internet e biblioteca.
Bibliografias: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. Referências bibliográficas: NBR 6023. Rio de Janeiro: ABNT, ago. 2002. ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. Informação e documentação – Apresentação de citações em documentação: NBR 10520. Rio de Janeiro: ABNT, ago.
2001.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva. Fundamentos de Metodologia Científica. 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2003
MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para elaboração de monografias e dissertações. São Paulo: Atlas, 1994.
MATIAS – PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica, São Paulo: Atlas,2007.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Estudo de caso: Filme; um Sr. Estagiario Video: Profissional do futuro Video: Conexão que movem a vida

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
"Aula inaugural - Recepção com o diretor para os novos alunos e apresentação da equipe de Gestão, apresentação da estrutura física da Unidade e apresentação do

Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW) "
Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abordados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua 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.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas

IX – Identificação:
Nome do Professor IVAIR ANTONIO CASTANHARO ;
Assinatura Data 31/07/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok. PTD de acordo com Plano de Curso. Parabéns Professor.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 06/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 234 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade
Qualificação: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Componente Curricular: Planejamento Tributário Empresarial
Módulo: 2 C. H. Semanal: 5,00
Professor: LILIAN MARTINS RODRIGUES ;

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

 
Conhecer a Contabilidade Tributária e seu campo de aplicação
Identificar o significado dos tributos e sua abrangência bem como os registros de movimentos tributários ICMS, ISS, IPI, IRPF, IRPJ, IPTU, IPVA e outros.
Organizar as rotinas para levantamento de balancetes.
Preparar as demonstrações contábeis, gerando balanço patrimonial e demonstrações de resultados
Levantar com base em registros contábeis e gerenciais os atos e fatos administrativos, bem como suas conciliações.
Examinar documentos fiscais e legislação.
Escriturar livros auxiliares e fiscais.
Apurar impostos

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Caracterizar os vários tipos de tributos, sua abrangência, fato gerador e as normas regulamentadoras que os disciplinam.
2. Promover a escrituração dos documentos geradores de tributos em livros próprios de acordo com a legislação.
3. Interpretar os princípios norteadores tributários.
4. Analisar as formas de opção de regime de tributação que a legislação permite

Habilidades
1. Classificar os vários tipos de tributos de acordo com as normas regulamentadoras.
2. Identificar as formas de escrituração dos documentos fiscais em livros próprios exigidos pela legislação.
3. Aplicar os princípios relacionados aos tributos, sua aplicabilidade e forma de registro na contabilidade.
4. Elaborar planejamento tributário demonstrando qual é o regime tributário mais conveniente para empresa.

Bases Tecnológicas
1. Tributos:
1.1 normas regulamentadoras:
1.1.1 Constituição Federal;
1.1.2 Código Tributário Nacional;
1.1.3 Regulamentos (ICMS, IPI, IRPJ);
1.1.4 Código Tributário Municipal.
1.2 impostos, taxas e contribuições de melhoria:
1.2.1 suas diferenças e aplicabilidade.
2. Livros fiscais, entrada, saída, inventário e apuração de impostos.
3. Principais tributos:
3.1 ICMS, IPI, ISS, CSLL e IRPJ, importação e exportação.
4. Princípios aplicados aos tributos:
4.1 princípios constitucionais;
4.2 princípios tributários;
4.3 princípios contábeis.
5. Regimes de tributação:
5.1 Super Simples:
5.1.1 condições para opção do Super Simples;
5.1.2 impedimentos;
5.1.3 escrituração dos fatos administrativos;
5.1.4 metodologia de cálculo do imposto Super Simples;
5.1.5 DAS – Guia de Recolhimento do Super Simples;
5.1.6 DASN – Declaração Anual do Simples Nacional.
Planejamento Tributário: evasão e elisão fiscal.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até

1. Classificar os vários tipos de tributos de
acordo com as normas regulamentadoras.;

1. Tributos:; 1.1 normas regulamentadoras:; 1.1.1
Constituição Federal;; 1.1.2 Código Tributário Nacional;; 1.1.3
Regulamentos (ICMS, IPI, IRPJ);; 1.1.4 Código Tributário
Municipal.; 1.2 impostos, taxas e contribuições de melhoria:;
1.2.1 suas diferenças e aplicabilidade.;

Aula expositiva e dialogada
com participação ativa dos
alunos

22/07/19 02/08/19
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1. Classificar os vários tipos de tributos de
acordo com as normas regulamentadoras.;
2. Identificar as formas de escrituração dos
documentos fiscais em livros próprios
exigidos pela legislação.;

3. Principais tributos:; 3.1 ICMS, IPI, ISS, CSLL e IRPJ,
importação e exportação.;

Aula expositiva e dialogada
com participação ativa dos
alunos, atividades de pesquisa
e avaliativas sobre os tributos.

05/08/19 16/08/19

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

4. Princípios aplicados aos tributos:; 4.1 princípios
constitucionais;; 4.2 princípios tributários;; 4.3 princípios
contábeis.;

Aula expositiva e dialogada
com participação ativa dos
alunos.

19/08/19 30/08/19

4. Elaborar planejamento tributário
demonstrando qual é o regime tributário
mais conveniente para empresa.;

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

Aula expositiva e dialogada
com participação ativa dos
alunos, seminários sobre os
livros fiscais

02/09/19 13/09/19

4. Elaborar planejamento tributário
demonstrando qual é o regime tributário
mais conveniente para empresa.;

5. Regimes de tributação:; 5.1 Super Simples:; 5.1.1
condições para opção do Super Simples;;

Aula expositiva e dialogada
com participação ativa dos
alunos, atividades avaliativas
de participação oral.

16/09/19 27/09/19

4. Elaborar planejamento tributário
demonstrando qual é o regime tributário
mais conveniente para empresa.;

5.1.1 condições para opção do Super Simples;; 5.1.2
impedimentos;;

Aula expositiva e dialogada
com participação ativa dos
alunos, atividades avaliativas
de participação oral.

30/09/19 11/10/19

4. Elaborar planejamento tributário
demonstrando qual é o regime tributário
mais conveniente para empresa.;

5.1.3 escrituração dos fatos administrativos;; 5.1.4
metodologia de cálculo do imposto Super Simples;;

Aula expositiva e dialogada
com participação ativa dos
alunos, atividades avaliativas
de participação oral

14/10/19 25/10/19

4. Elaborar planejamento tributário
demonstrando qual é o regime tributário
mais conveniente para empresa.;

5.1.4 metodologia de cálculo do imposto Super Simples;;
5.1.5 DAS – Guia de Recolhimento do Super Simples;;

Aula expositiva e dialogada
com participação ativa dos
alunos, atividades avaliativas
de participação oral

29/10/19 08/11/19

5.1.6 DASN – Declaração Anual do Simples Nacional.;
Aula expositiva e dialogada

com participação ativa dos
alunos, seminários.

11/11/19 22/11/19

4. Elaborar planejamento tributário
demonstrando qual é o regime tributário
mais conveniente para empresa.;

Planejamento Tributário: evasão e elisão fiscal.;
Aula expositiva e dialogada

com participação ativa dos
alunos, seminários

25/11/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
1. Caracterizar os vários tipos de

tributos, sua abrangência, fato
gerador e as normas
regulamentadoras que os
disciplinam.

Participação em Aula ; Trabalho/Pesquisa ; Recuperação
; Lista de Exercícios ; Atendimento às Normas ;

Conhecer os tributos, legislação
pertinente, características e
incidências

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

Participação em Aula ; Trabalho/Pesquisa ; Recuperação
; Lista de Exercícios ;

Postura Adequada, Ética e
Cidadã ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Atendimento às Normas ;

Saber realizar a escrituração
básica em livros próprios para
cada caso

3. Interpretar os princípios
norteadores tributários.

Participação em Aula ; Trabalho/Pesquisa ; Recuperação
; Lista de Exercícios ;

Postura Adequada, Ética e
Cidadã ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Atendimento às Normas ;

Conhecer e relacionar os
princípios tributários às atividades
pertinentes da contabilidade

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

Participação em Aula ; Trabalho/Pesquisa ; Recuperação
; Lista de Exercícios ;

Postura Adequada, Ética e
Cidadã ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Atendimento às Normas ;

Conhecer os regimes tributários
e analisar as aplicações
adequadas

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Acolhimento e integração
com palestras de

profissionais da área e ex-
alunos. Avaliação

diagnóstica. Para o ETIM e
MTec haverá práticas

esportivas

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor.

correção
Preparo de aulas e

atividades
avaliativas.

02 - Conselho de Classe
final.

04 - Reunião Pedagógica
22 - Início do 2º Semestre

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem. Projeto Café
com o Diretor. Visitas

técnicas e palestras para os
cursos modulares noturnos

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades deixadas pelos

professores.

Atividade Avaliativa
Preparo de aulas e

atividades
avaliativas.

Reunião de Curso
Publicação dos PTDs para a

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua.

Visitas Técnicas para os
alunos dos cursos

modulares noturnos. SIPAT
e Desfile & de Setembro.

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (23/09)

Atividade Avaliativa
Preparo de aulas e

atividades
avaliativas.

30- Conselho
intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Café com o

Diretor para os alunos.

Atividade Avaliativa
Preparo de aulas e

atividades
avaliativas.

Reunião de Curso
19 - Reunião Pedagógica

Novembro
Atividades do ETIM e MTec.
Apresentações dos projetos

da III Expo TCC
Atividade Avaliativa

Preparo de aulas e
atividades

avaliativas.
Reunião de Curso

Dezembro Avaliações finais Atividade Avaliativa 16 e 17 - Reunião de
Planejamento

18 - Conselho de Classe
Final

Formatura do ETIM
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Fabretti, Láudio Camargo – Contabilidade Tributária – São Paulo: Ed. ATLAS.
Lei 5172/66 – Código Tributário Nacional
Lei 123/2006 e ss – Lei Complementar do Simples Nacional
Lei 116/2003 – Regulamento o ISS
Constituição da República Federativa do Brasil

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Realizar pesquisa em duplas sobre a evolução dos tributos no Brasil.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Atividade para o Etim e MTec de Jogos Escolares.
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho escolar.
Visitas técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abordados em sala de aula
Escola aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade
Semana de apresentação de TCCs - ao final de cada semestre, os alunos dos módulos concluintes apresentam seus Trabalhos de Conclusão de Curso para a banca

avaliadora e toda a comunidade escolar.
Olimpíada Brasileira de Matemática para Escolas Públicas - para os alunos do ensino médio integrado.
Expo TCC - Semana de apresentação de TCCs - ao final de cada semestre os alunos das séris / módulos concluintes são levados a apresentarem para avaliação, sus

trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua 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.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas.

IX – Identificação:
Nome do Professor LILIAN MARTINS RODRIGUES ;
Assinatura Data 16/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok. PTD de acordo com Plano de Curso. Parabéns Professora.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 22/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 234 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade
Qualificação: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Componente Curricular: Sistemas de Informações Contábeis
Módulo: 2 C. H. Semanal: 2,50
Professor: CLAUDINEI MEIRA ; MÁRCIO MALAQUIAS ;

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

 
Utilizar a tecnologia disponível na pesquisa de ferramentas e no desenvolvimento das atividades da área.
Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos dos ciclos: Tributário; Financeiro; Contábil; Patrimônio;

Produção; Sistemas de informações.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Verificar o correto funcionamento dos equipamentos e softwares do sistema de informação interpretando orientações dos manuais e selecionar programas de

aplicação a partir da avaliação das necessidades do usuário.
2. Analisar os serviços e funções de Sistemas Operacionais utilizando suas ferramentas e recursos em atividades de configuração, manipulação de arquivos,

segurança e outras.
3. Analisar a utilização de vários softwares disponibilizados pelos órgãos governamentais para cumprimento das obrigações principais e acessórias.
4. Pesquisar nas legislações as formas de preenchimento, prazo de entrega e consequências do não cumprimento das mesmas.

Habilidades
1. Utilizar adequadamente os recursos de hardware dos computadores e efetuar as configurações, nos softwares aplicativos, organizando atividades de entrada e

saída de dados de sistemas de informação.
2. Identificar e utilizar adequadamente os principais softwares aplicativos na resolução de problemas analisando seu funcionamento.
3. Cumprir tempestivamente as obrigações principais e acessórias, utilizando os softwares disponibilizados pelos diversos órgãos governamentais.
4. Aplicar a legislação vigente quanto ao correto preenchimento dos referidos softwares.

Bases Tecnológicas
1. Software da área Contábil:
1.1. cadastros de empresas;
1.2. cadastro de Plano de Contas;
1.3. lançamentos dos atos e fatos administrativos;
1.4. diário;
1.5. razão;
1.6. balancete de verificação;
1.7. apuração do resultado do exercício;
1.8. balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício;
1.9. gerações de guias de recolhimento
2. Software da área de Departamento Pessoal:
2.1. cadastro da empresa;
2.2. cadastros dos funcionários (dependentes IR, salário família);
2.3. cálculo da folha de pagamento;
2.4. CAGED;
2.5. SEFIP – com geração de GPS e SEFIP;
2.6. guias de recolhimento de IRRF;
2.7. RAIS
3. Software da área Fiscal:
3.1. cadastro da empresa segundo a sua opção tributária;
3.2. escrituração do livro registro de entradas;
3.3. escrituração do livro de saídas;
3.4. livro de apuração do ICMS;
3.5. geração de guias de recolhimento.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1. Utilizar adequadamente os

recursos de hardware dos
computadores e efetuar as
configurações, nos softwares
aplicativos, organizando atividades de
entrada e saída de dados de sistemas
de informação.;

1. Software da área Contábil:; 1.1. cadastros de empresas;; 1.2.
cadastro de Plano de Contas;; 1.3. lançamentos dos atos e fatos
administrativos;; 1.4. diário;; 1.5. razão;; 1.6. balancete de
verificação;; 1.7. apuração do resultado do exercício;; 1.8. balanço
patrimonial e demonstração do resultado do exercício;; 1.9.
gerações de guias de recolhimento;

Aula inaugural, aulas
expositivas. Apresentação das
bases tecnológicas do
componente. Apresentação dos
métodos de avaliação aos
discentes e contrato
pedagógico

22/07/19 02/08/19

1. Utilizar adequadamente os
recursos de hardware dos

1. Software da área Contábil:; 1.1. cadastros de empresas;; 1.2.
cadastro de Plano de Contas;; 1.3. lançamentos dos atos e fatos

Aula expositiva e dialogada,
Cadastramento de Empresa

05/08/19 16/08/19
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computadores e efetuar as
configurações, nos softwares
aplicativos, organizando atividades de
entrada e saída de dados de sistemas
de informação.;

administrativos;; 1.4. diário;; 1.5. razão;; 1.6. balancete de
verificação;; 1.7. apuração do resultado do exercício;; 1.8. balanço
patrimonial e demonstração do resultado do exercício;; 1.9.
gerações de guias de recolhimento;

utilizando o sistema Phoenix

1. Utilizar adequadamente os
recursos de hardware dos
computadores e efetuar as
configurações, nos softwares
aplicativos, organizando atividades de
entrada e saída de dados de sistemas
de informação.;

1. Software da área Contábil:; 1.1. cadastros de empresas;; 1.2.
cadastro de Plano de Contas;; 1.3. lançamentos dos atos e fatos
administrativos;; 1.4. diário;; 1.5. razão;; 1.6. balancete de
verificação;; 1.7. apuração do resultado do exercício;; 1.8. balanço
patrimonial e demonstração do resultado do exercício;; 1.9.
gerações de guias de recolhimento;

lista de exercícios no sistema
Phoenix, pesquisa em grupo 19/08/19 30/08/19

2. Identificar e utilizar
adequadamente os principais softwares
aplicativos na resolução de problemas
analisando seu funcionamento.;

2. Software da área de Departamento Pessoal:; 2.1. cadastro da
empresa;; 2.2. cadastros dos funcionários (dependentes IR, salário
família);; 2.3. cálculo da folha de pagamento;; 2.4. CAGED;; 2.5.
SEFIP – com geração de GPS e SEFIP;; 2.6. guias de recolhimento
de IRRF;; 2.7. RAIS;

Aula expositiva, lista de
exercícios, Atividade avaliativa
no sistema Phoenix

02/09/19 13/09/19

lista de exercícios no sistema
Phoenix, Atividade prática em
grupo

16/09/19 27/09/19

2. Identificar e utilizar
adequadamente os principais softwares
aplicativos na resolução de problemas
analisando seu funcionamento.;

2. Software da área de Departamento Pessoal:; 2.1. cadastro da
empresa;;

Aula expositiva e dialogada,
laboratório para
desenvolvimento de lista de
exercícios no sistema Phoenix

30/09/19 11/10/19

2. Identificar e utilizar
adequadamente os principais softwares
aplicativos na resolução de problemas
analisando seu funcionamento.; 3.
Cumprir tempestivamente as
obrigações principais e acessórias,
utilizando os softwares disponibilizados
pelos diversos órgãos
governamentais.;

1.9. gerações de guias de recolhimento; 2. Software da área de
Departamento Pessoal:; 2.1. cadastro da empresa;; 2.2. cadastros
dos funcionários (dependentes IR, salário família);; 2.3. cálculo da
folha de pagamento;; 2.4. CAGED;; 2.5. SEFIP – com geração de
GPS e SEFIP;; 2.6. guias de recolhimento de IRRF;; 2.7. RAIS; 3.
Software da área Fiscal:; 3.1. cadastro da empresa segundo a sua
opção tributária;; 3.2. escrituração do livro registro de entradas;;
3.3. escrituração do livro de saídas;;

Lista de exercícios no sistema
Phoenix, pesquisa individual 14/10/19 25/10/19

4. Aplicar a legislação vigente quanto
ao correto preenchimento dos referidos
softwares.;

3. Software da área Fiscal:; 3.1. cadastro da empresa segundo a
sua opção tributária;; 3.3. escrituração do livro de saídas;; 3.5.
geração de guias de recolhimento.;

Aula expositiva e dialogada,
Atividade prática no laboratório 28/10/19 08/11/19

4. Aplicar a legislação vigente quanto
ao correto preenchimento dos referidos
softwares.;

2.7. RAIS; 3. Software da área Fiscal:; 3.1. cadastro da empresa
segundo a sua opção tributária;; 3.2. escrituração do livro registro
de entradas;; 3.3. escrituração do livro de saídas;; 3.4. livro de
apuração do ICMS;; 3.5. geração de guias de recolhimento.;

Aulas expositivas e dialogada,
avaliação prática 11/11/19 22/11/19

4. Aplicar a legislação vigente quanto
ao correto preenchimento dos referidos
softwares.;

2.3. cálculo da folha de pagamento;; 2.4. CAGED;; 2.5. SEFIP –
com geração de GPS e SEFIP;; 2.6. guias de recolhimento de IRRF;;
3. Software da área Fiscal:; 3.1. cadastro da empresa segundo a sua
opção tributária;; 3.2. escrituração do livro registro de entradas;;
3.3. escrituração do livro de saídas;; 3.4. livro de apuração do
ICMS;; 3.5. geração de guias de recolhimento.;

Aula expositiva e dialogada,
lista de exercícios no sistema
Phoenix

25/11/19 06/12/19

4. Aplicar a legislação vigente quanto
ao correto preenchimento dos referidos
softwares.;

3.1. cadastro da empresa segundo a sua opção tributária;; 3.2.
escrituração do livro registro de entradas;; 3.3. escrituração do livro
de saídas;; 3.4. livro de apuração do ICMS;; 3.5. geração de guias
de recolhimento.;

Lista de exercícios no sistema
Phoenix, pesquisa em grupo 10/12/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
1. Verificar o correto funcionamento

dos equipamentos e softwares do
sistema de informação interpretando
orientações dos manuais e selecionar
programas de aplicação a partir da
avaliação das necessidades do
usuário.

Autoavaliação ; Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ;
Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Relacionamento de Ideias ;
Relacionamento de Conceitos ;
Atendimento às Normas ;

Correlacionar os conceitos
desenvolvidos em sala de aula
bem como as competências e
habilidades necessárias

2. Analisar os serviços e funções de
Sistemas Operacionais utilizando
suas ferramentas e recursos em
atividades de configuração,
manipulação de arquivos, segurança
e outras.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Lista de Exercícios
; Recuperação ;

Execução do Produto ;
Atendimento às Normas ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;

Correlacionar os conceitos
desenvolvidos em sala de aula
bem como as competências e
habilidades necessárias

3. Analisar a utilização de vários
softwares disponibilizados pelos
órgãos governamentais para
cumprimento das obrigações
principais e acessórias.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Observação
Direta ; Recuperação ;

Pertinência das Informações ;
Organização ; Pertinência das
Informações ;

Correlacionar os conceitos
desenvolvidos em sala de aula
bem como as competências e
habilidades necessárias

4. Pesquisar nas legislações as
formas de preenchimento, prazo de
entrega e consequências do não
cumprimento das mesmas.

Avaliação Escrita ; Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios
; Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Objetividade ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ;

Demonstrar conhecimento das
competências e habilidades
desenvolvidas em sala de aula.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

preparação de
seminário e prova

escrita

levantamento
bibliografico

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

Seminário apostila Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para
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p g ( p ç
da Avaliação diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e re

p
professor. Acompanhamento das

atividades planejadas pelos
professores

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

prova escrita lista de exercícios Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua

preparação de
seminário e prova

escrita
lista de exercícios Reunião de Curso 19-

Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua

Seminário lista de exercícios Reunião de Curso

Dezembro

Avalições Finais .
Atividades avaliativas e
recuperação contínua.

Apresentação da III EXPO
TCC

prova escrita lista de exercícios

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
MOSCOVE, Stephen A.; SIMKIM, Mark G.; BAGRANOFF, Nancy A. Sistemas de informações contábeis. São Paulo: Atlas, 2002.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Simular operações contábeis no sistema Phoenix.
Pesquisar nas legislações as formas de preenchimento, prazo de entrega e consequências do não cumprimento dos mesmos.
Pesquisar softwares disponíveis para o atendimento das obrigações principais e acessórias

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Aula inaugural - Recepção com o diretor para os novos alunos e apresentação da equipe de Gestão, apresentação da estrutura física da Unidade e apresentação do

Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW)
Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
Projeto Café com a direção - Acolhimento aos alunos ingressantes
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abrodados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua 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.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas

IX – Identificação:
Nome do Professor CLAUDINEI MEIRA ; MÁRCIO MALAQUIAS ;
Assinatura Data 25/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok. PTD de acordo com Plano de Curso. Parabéns Professor.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 25/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir


