
 PLANO DE AULA 

Curso:  Administração Turno: Manhã Ano letivo: 2023 

Disciplina: Contabilidade Geral Professor: Jorge Augusto Costa Carga horária: 80 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 

 

Analisar e avaliar 
criticamente as 
relações de 
diferentes grupos, 
povos e sociedades 
com a natureza 
(produção, 
distribuição e 
consumo) e seus 
impactos 
econômicos e 
socioambientais, 
com vistas à 
proposição de 
alternativas que 
respeitem e 
promovam a 
consciência, a ética 
socioambiental e o 
consumo 
responsável em 
âmbito local, 
regional, nacional e 
global. 

EM13CHS102 
Identificar, 
analisar e 
discutir as 
circunstâncias 
históricas, 
geográficas, 
políticas, 
econômicas, 
sociais, 
ambientais e 
culturais de 
matrizes 
conceituais 
(etnocentrismo, 
racismo, 
evolução, 
modernidade, 
cooperativismo
/desenvolvime
nto etc.), 
avaliando 
criticamente 
seu significado 
histórico e 
comparando-
as a narrativas 
que 
contemplem 
outros agentes 
e discursos.  
 
EM13CHS404 
Identificar e 
discutir os 

EMIFFTP04 
Reconhecer produtos, 
serviços e/ ou processos 
criativos por meio de 
fruição, vivências e 
reflexão crítica sobre as 
funcionalidades de 
ferramentas de 
produtividade, 
colaboração e/ou 
comunicação. 
 
EMIFFTP05 
Selecionar e mobilizar 
intencionalmente recursos 
criativos para resolver 
problemas reais 
relacionados à 
produtividade, à 
colaboração e/ou à 
comunicação. 
 
EMIFFTP06 
Propor e testar soluções 
éticas, estéticas, criativas 
e inovadoras para 
problemas reais 
relacionados à 
produtividade, à 
colaboração e/ou à 
comunicação, observando 
a necessidade de seguir 
as boas práticas de 
segurança da informação 
no uso das ferramentas. 

Essa disciplina 
apresenta e 
fortalece os 
objetivos de 
conhecimento 
relativos a 
contabilidade e 
utilizados pela 
administração, e traz 
na sua essência 
direcionamentos que 
fortalece as 
possibilidades do 
aluno ser inseridos 
no mercado de 
trabalho ou até de 
se manter 
empregado, 
destacando-se que 
ainda na temática de 
empregabilidade a 
disciplina colabora 
para fortalecimento 
e organização de 
empreendedorismo. 

13/02 

(2h aula) 

Compreender, explicar e 
exercitar os seguintes 
conceitos: 

 Passivo Exigível e suas 
características. 

 Critérios de avaliação do 
Passivo. 

 Passivo Circulante e suas 
principais contas. 

 Passivo Não Circulante e 
suas principais contas. 

 

Passivo Exigível 
(Circulante E Não 
Circulante) 

14/02 

(2h aula) 

Compreender, explicar e 
exercitar os seguintes 
conceitos: 

 Patrimônio Líquido e 
suas contas 
componentes. 
 

Patrimônio Líquido 

 

20/02 
FERIADO FERIADO 

 

21/02 
FERIADO FERIADO 

 

27/02 

(2h aula) 

Compreender, explicar e 
exercitar os seguintes 
conceitos: 

 Demonstração de Lucros 
e Prejuízos Acumulados 
(DLPAc). 

Demonstração dos 
Lucros ou Prejuízos 
Acumulados e 
Demonstração das 
Mutações do 
Patrimônio Líquido 
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múltiplos 
aspectos do 
trabalho em 
diferentes 
circunstâncias 
e contextos 
históricos e/ou 
geográficos e 
seus efeitos 
sobre as 
gerações, em 
especial, os 
jovens, 
levando em 
consideração, 
na atualidade, 
as 
transformações 
técnicas, 
tecnológicas e 
informacionais. 

 Demonstração das 
Mutações do Patrimônio 
Líquido (DMPL), seu 
conceito e estrutura. 

   A DLPAc e a DMPL 

 

28/02 

(2h aula) 

Compreender, explicar e 
exercitar os seguintes 
conceitos: 

 Demonstração de Lucros 
e Prejuízos Acumulados 
(DLPAc). 

 Demonstração das 
Mutações do Patrimônio 
Líquido (DMPL), seu 
conceito e estrutura. 

   A DLPAc e a DMPL 

Demonstração dos 
Lucros ou Prejuízos 
Acumulados e 
Demonstração das 
Mutações do 
Patrimônio Líquido 

06/03 

(2h aula) 

Compreender, explicar e 
exercitar os seguintes 
conceitos: 

 Demonstração dos 
Fluxos de Caixa. 

 A diferença de resultado 
contábil e financeiro. 

 Os métodos de 
apresentação da DFC. 

 As principais transações 
que afetam o Caixa. 

 As técnicas para 
elaboração da DFC pelos 
modelos direto e indireto. 
 

Demonstração Dos 
Fluxos De Caixa 
(Demonstração Do 
Fluxo Financeiro) 
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07/03 

(2h aula) 

Compreender, explicar e 
exercitar os seguintes 
conceitos: 

 Demonstração dos 
Fluxos de Caixa. 

 A diferença de resultado 
contábil e financeiro. 

 Os métodos de 
apresentação da DFC. 

 As principais transações 
que afetam o Caixa. 

 As técnicas para 
elaboração da DFC pelos 
modelos direto e indireto. 
 

Demonstração Dos 
Fluxos De Caixa 
(Demonstração Do 
Fluxo Financeiro) 

13/03 

(2h aula) 

Compreender, explicar e 
exercitar os seguintes 
conceitos: 

 Entender a importância 
das Divulgações. 

 Compreender o relatório 
da diretoria e seus 
componentes. 

 Conhecer o Balanço 
Social. 

 Conhecer e entender o 
conceito e a elaboração 
da Demonstração do 
Valor Adicionado (DVA). 
 
 

Demonstração Do 
Valor Adicionado, 
Notas Explicativas E 
Outras 
Evidenciações 
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14/03 

(2h aula) 

Compreender, explicar e 
exercitar os seguintes 
conceitos: 

 Entender a importância 
das Divulgações. 

 Compreender o relatório 
da diretoria e seus 
componentes. 

 Conhecer o Balanço 
Social. 

 Conhecer e entender o 
conceito e a elaboração 
da Demonstração do 
Valor Adicionado (DVA). 
 
 

Demonstração Do 
Valor Adicionado, 
Notas Explicativas E 
Outras 
Evidenciações 

20/03 

(2h aula) 

Compreender, explicar e 
exercitar os seguintes 
conceitos: 

 Origens e Aplicações de 
Recursos 

 Capital Circulante Líquido 
e suas variações 

 Técnica de Elaboração 
da Demonstração das 
Origens e Aplicações de 
Recursos (DOAR) 

 Estrutura da DOAR 
 Elaboração da DOAR. 

 
 
 

Demonstração das 
Origens e 
Aplicações de 
Recursos (DOAR) 
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21/03 

(2h aula) 

 

Compreender, explicar e 
exercitar os seguintes 
conceitos: 

 Origens e Aplicações de 
Recursos 

 Capital Circulante Líquido 
e suas variações 

 Técnica de Elaboração 
da Demonstração das 
Origens e Aplicações de 
Recursos (DOAR) 

 Estrutura da DOAR. 

Demonstração das 
Origens e 
Aplicações de 
Recursos (DOAR) 

 

27/03 

(2h aula) 

Fixar a compreensão das 
normas e teorias da 
contabilidade, 
principalmente, quanto a: 
 
 Diferenciar a Teoria das 

Normas Contábeis. 
 Como eram os Princípios 

Contábeis antes das 
Normas Internacionais de 
Contabilidade; como foi a 
transição e como os 
Princípios são tratados a 
partir de 2018. 

 Qual é o melhor caminho 
para conhecer as Normas 
Internacionais da 
Contabilidade (CPC e 
Resoluções do CFC). 

 Quais os países que ainda 
não adotaram as Normas 
Internacionais da 
Contabilidade. 

Revisão dos 
aspectos sobre 
normas e teorias da 
contabilidade 
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28/03 

(2h aula) 

Fixar a compreensão das 
normas e teorias da 
contabilidade, 
principalmente, quanto a: 
 
 Diferenciar a Teoria das 

Normas Contábeis. 
 Como eram os Princípios 

Contábeis antes das 
Normas Internacionais de 
Contabilidade; como foi a 
transição e como os 
Princípios são tratados a 
partir de 2018. 

 Qual é o melhor caminho 
para conhecer as Normas 
Internacionais da 
Contabilidade (CPC e 
Resoluções do CFC). 

 Quais os países que ainda 
não adotaram as Normas 
Internacionais da 
Contabilidade. 

Revisão dos 
aspectos sobre 
normas e teorias da 
contabilidade 

 

03/04 

(2h aula) 

Fixar e exercitar os 
conteúdos mediante 
aplicação de atividades 
práticas relativas à 
escrituração, Estoques e 
operações com mercadorias 
e demonstrativos contábeis. 

Revisão mediante 
aplicação de 
atividades práticas 
dos principais 
conteúdos discutidos 
nas aulas: 
escrituração, 
estoques e 
operações com 
mercadorias e 
demonstrativos 
contábeis. 
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04/04 

(2h aula) 

Fixar e exercitar os 
conteúdos mediante 
aplicação de atividades 
práticas relativas à 
escrituração, Estoques e 
operações com mercadorias 
e demonstrativos contábeis. 

Revisão mediante 
aplicação de 
atividades práticas 
dos principais 
conteúdos discutidos 
nas aulas: 
escrituração, 
estoques e 
operações com 
mercadorias e 
demonstrativos 
contábeis. 

10/04 

(2h aula) 

Fixar e exercitar os 
conteúdos mediante 
aplicação de atividades 
práticas relativas à 
escrituração, Estoques e 
operações com mercadorias 
e demonstrativos contábeis. 

Revisão mediante 
aplicação de 
atividades práticas 
dos principais 
conteúdos discutidos 
nas aulas: 
escrituração, 
estoques e 
operações com 
mercadorias e 
demonstrativos 
contábeis. 

CARGA HORÁRIA DO PLANO: 30 h 

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 
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 Lousa interativa touch screen; 

 Livros; 

 Slides; 

 Vídeos; 

 Chroma key; 

 Alpha. 

Estratégia de Avaliação 

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