
 PLANO DE AULA 

Curso:  Recursos Humanos Turno: Tarde Ano letivo: 2022 

Disciplina: Legislação Social e Trabalhista I Professor: Gilvan Duarte Carga horária: 40 h 
 

Competências Habilidades 
Habilidades específicas dos 

itinerários de formação 
técnica profissional 

Integração entre as 
áreas e/ou 

componentes 
Data Objetivos de aprendizagem Objeto de conhecimento 

 

Argumentar com 
base em fatos, 
dados e informações 
confiáveis, para 
formular, negociar e 
defender ideias, 
pontos de vista e 
decisões comuns 
que respeitem e 
promovam os 
direitos humanos, a 
consciência 
socioambiental e o 
consumo 
responsável em 
âmbito local, 
regional e global, 
com posicionamento 
ético em relação ao 
cuidado de si 
mesmo, dos outros 
e do planeta. 
(Competência 7) 

(EMIFCG01)  
 
Identificar, 
selecionar, 
processar e 
analisar dados, 
fatos e 
evidências com 
curiosidade, 
atenção, 
criticidade e 
ética, inclusive 
utilizando o 
apoio de 
tecnologias 
digitais. 
 
(EMIFCG03): 
  
Utilizar 
informações, 
conhecimentos 
e ideias 
resultantes de 
investigações 
científicas para 
criar ou propor 
soluções para 
problemas 
diversos. 
 
 
(EMIFCG05)  
 
Questionar, 
modificar e 

 
(EM13CHS102) 
  
Identificar, analisar e 
discutir as circunstâncias 
históricas, geográficas, 
políticas, econômicas, 
sociais, ambientais e 
culturais de matrizes 
conceituais 
(etnocentrismo, racismo, 
evolução, modernidade, 
cooperativismo/desenvolv
imento etc.), avaliando 
criticamente seu 
significado histórico e 
comparando-as a 
narrativas 
que contemplem outros 
agentes e discursos. 
 
 
(EM13CHS504)  
 
Analisar e avaliar os 
impasses ético-políticos 
decorrentes das 
transformações científicas 
e tecnológicas no mundo 
contemporâneo e seus 
desdobramentos nas 
atitudes e nos valores de 
indivíduos, grupos 
sociais, sociedades e 
culturas. 
 

O conhecimento em 
nível básico da 
legislação tributária 
possibilitará os 
alunos a absorver 
com mais facilidade 
as implicações 
quanto a 
aplicabilidade dos 
conhecimentos das 
demais unidades 
curriculares, e os 
direciona para 
compreender melhor 
os aspectos legais 
do mercado de 
trabalho, nesse 
contexto essa 
disciplina corrobora 
para o tema 
integrador 
empregabilidade, 
pois oportuniza os 
alunos a 
desenvolverem 
habilidades que 
atualmente são 
demandadas pelo 
mercado de 
trabalho. 

06/10 
 

(2h aula) 

 Enunciar a 
programação das 
aulas e os 
principais tópicos 
do componente 
curricular previsto 
no plano de curso. 

Apresentação da 
Disciplina: 

 Programação das 
aulas e principais 
tópicos do 
componente 
curricular previsto no 
plano de curso. 

 Conhecer o 
Sistema Tributário 
Brasileiro e sua 
Estrutura, assim 
como o dever 
fundamental de 
pagar tributos e o 
conceito de tributo. 

Introdução ao Direito 
Tributário: 

 O Estado e sua 
Atividade financeira, 

 Sistema tributário 
brasileiro e sua 
estrutura. 

 Conceito de tributo. 

13/10 
 

(2h aula) 

 Conhecer o 
Sistema Tributário 
Brasileiro e sua 
Estrutura, assim 
como o dever 
fundamental de 
pagar tributos e o 
conceito de tributo. 

Introdução ao Direito 
Tributário: 

 O Estado e sua 
Atividade financeira, 

 Sistema tributário 
brasileiro e sua 
estrutura. 

 Conceito de tributo. 

20/10 
 

(2h aula) 

 Compreender a 
limitações 
constitucionais ao 
poder de tributar, 
princípios e 
imunidades 
tributárias. Analisar 
a aplicabilidade 
dos princípios 
tributários. 

 Limitações 
Constitucionais ao 
Poder de Tributar: 
Princípios e 
Imunidades. 

27/10 
 

 Compreender a 
limitações 

 Limitações 
Constitucionais ao 
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adaptar ideias 
existentes e 
criar  
propostas, 
obras ou 
soluções 
criativas, 
originais ou 
inovadoras, 
avaliando e 
assumindo 
riscos para 
lidar com as 
incertezas e 
colocá-las em 
prática. 
 

(EMIFCG07)  
 
Reconhecer e analisar 
questões sociais, culturais 
e ambientais diversas, 
identificando e 
incorporando valores 
importantes para si e para 
o coletivo que assegurem 
a tomada de decisões 
conscientes, 
consequentes, 
colaborativas e 
responsáveis. 

(2h aula) constitucionais ao 
poder de tributar, 
princípios e 
imunidades 
tributárias. 

 Analisar a 
aplicabilidade dos 
princípios 
tributários. 

Poder de Tributar: 
Princípios e 
Imunidades. 

03/11 
 

(2h aula) 

 Enunciar e as 
espécies de 
tributos e 
compreender a 
classificação e 
limites 

 Espécies Tributárias: 
Imposto, Taxa, 
Contribuição de 
melhoria, 
Empréstimos 
compulsórios, 
Contribuições 
especiais. 

10/11 
 

(2h aula) 

 Enunciar e as 
espécies de 
tributos e 
compreender a 
classificação e 
limites 

 Espécies Tributárias: 
Imposto, Taxa, 
Contribuição de 
melhoria, 
Empréstimos 
compulsórios, 
Contribuições 
especiais. 

17/11 
 

(2h aula) 

 Tomar 
conhecimento da 
legislação tributária 
nacional, sua 
vigência, 
interpretação e 
integração 

 Código Tributário 
Nacional: A legislação 
tributária 

 Objetivo: Tomar 
conhecimento da 
legislação tributária 
nacional, sua 
vigência, 
interpretação e 
integração 



 PLANO DE AULA 

Curso:  Recursos Humanos Turno: Tarde Ano letivo: 2022 

Disciplina: Legislação Social e Trabalhista I Professor: Gilvan Duarte Carga horária: 40 h 
 

Competências Habilidades 
Habilidades específicas dos 

itinerários de formação 
técnica profissional 

Integração entre as 
áreas e/ou 

componentes 
Data Objetivos de aprendizagem Objeto de conhecimento 

 

24/11 
 

(2h aula) 

 Conceituar 
obrigação tributária 
e compreender os 
efeitos da 
obrigação principal 
e da assessória 

 Compreender a 
aplicabilidade da 
elisão e antielisão 

 Obrigação Tributária 
e Norma Geral 
Antielisão 

01/12 
 

(2h aula) 

 Identificar o sujeito 
ativo, o sujeito 
passivo da relação 
jurídico-tributária, 

 Aprender a 
analisar as 
implicações da 
solidariedade 
passiva, a 
capacidade 
tributária e o 
domicílio tributário 

 Sujeitos da Relação 
Jurídico-Tributária 
 

08/12 
 

(2h aula) 

 Reconhecer as 
modalidades de 
reponsabilidade e 
suas implicações 
para o sujeito 
ativo, passivo e 
terceiros. 

 Reponsabilidade 
Tributária 
 

15/12 
 

(2h aula) 

 Reconhecer as 
modalidades de 
reponsabilidade e 
suas implicações 
para o sujeito 
ativo, passivo e 
terceiros. 

 Reponsabilidade 
Tributária 
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CARGA HORÁRIA DO PLANO: 22H 

Metodologia 

● A disciplina será regida pela dialogicidade e prática com recurso áudio visual. 

● Proposta e correção de exercícios de classe e /ou para casa. 

● Usará a plataforma virtual como ambiente para construção da inteligência coletiva, onde os alunos, professores de estúdio e professores presenciais trocarão 

opiniões e solucionarão dúvidas a respeito da disciplina, enaltecendo assim o conhecimento coletivo 

 

Material de Apoio 

● Lousa interativa touch screen (tela sensível ao toque); 

● Livros; 

● Slides; 

● Vídeos; 

● Chroma key; 

● Alpha. 

● Multimidia para projeção e transmissão das aulas expositivas 

 

Estratégia de Avaliação  

Conforme PORTARIA SEDUC-SUEB Nº 01 DE 28 DE JANEIRO DE 2019 

 

Referências  

BÁSICA 

ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 15. ed. Salvador: Juspodivm, 2021. 

AMARO. Luciano. Direito tributário brasileiro. 24. ed. São Paulo: Saraiva. 2021. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: Constituição (planalto.gov.br). Acesso em: 21 dez. 2021. 

 

COMPLEMENTAR 

BRASIL. Indicadores brasileiros para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Disponível em: https://odsbrasil.gov.br/. Acesso em: 15 dez. 2021. 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2003. 
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