
  PLANO DE AULA 

Curso:  Secretariado Turno: Tarde Ano letivo: 2023 

Disciplina: Fundamentos da Contabilidade Geral  Professor: Fernando Galvão Carga horária: 40 hs 
 

Competências Habilidades 
Habilidades específicas dos 

itinerários de formação 
técnica profissional 

Integração entre as 
áreas e/ou 

componentes 
Data Objetivos de aprendizagem Objeto de conhecimento 

 

 

Conhecer as 
operações e os 
registros contábeis; 
 
Planejar e organizar 
as informações do 
ciclo contábil; 
 
Classificar 
documentos e 
organizar as contas 
envolvidas nos 
registros contábeis; 
 
Elaborar relatórios 
contábeis de forma 
básica. Identificar a 
estrutura e 
funcionamento do 
plano de contas; 

 
 
 
 
 
 

 

EM13MAT103 
Interpretar e 
compreender 
textos 
científicos ou 
divulgados 
pelas mídias, 
que empregam 
unidades de 
medida de 
diferentes 
grandezas e as 
conversões 
possíveis entre 
elas, adotadas 
ou não pelo 
Sistema 
Internacional 
(SI), como as 
de 
armazenament
o e velocidade 
de 
transferência 
de dados, 
ligadas aos 
avanços 
tecnológicos. 

 
 
 
 
 

EMIFFTP03 
Selecionar e sistematizar, 
com base em estudos 
e/ou pesquisas 
(bibliográfica, 
exploratória, de campo, 
experimental etc.) em 
fontes confiáveis, 
informações sobre 
problemas do cotidiano 
pessoal, da escola e do 
trabalho, identificando os 
diversos pontos de vista e 
posicionando-se mediante 
argumentação, com o 
cuidado de citar as fontes 
dos recursos utilizados na 
pesquisa e buscando 
apresentar conclusões 
com o uso de diferentes 
mídias. 
 

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, 

A disciplina de 
fundamentos da 
contabilidade insere 
em seus objetos do 
conhecimento a 
temática de 
empregabilidade e 
direciona o aluno 
para a solidificação 
de conhecimentos 
que além de ampliar 
sua possibilidade de 
trabalho, pode 
colaborar para uma 
promoção dentro 
emprego já 
conquistado.  

 

 

14/02 

(2h aula) 

 

⮚ Entender a 
importância de 
uma política 
consistente de 
crédito na 
valorização do 
Ativo; 

● Análise de crédito 
dentro do ambiente 
de negócios; 

 

21/02 

 

 

     FERIADO 

 

FERIADO 

 

28/02 

(2h aula) 

 

 

⮚ Avaliar um caso 
real de análise de 
crédito que não 
funcionou; 

 

● Caso: Lojas 
Americanas e seus 
impactos no 
mercado de crédito 
e na contabilidade; 

 

07/03 

(2h aula) 

 

 

⮚ Conhecer os 
conceitos e 
procedimentos de 
auditoria e 
perícia; 

 
● Auditoria e perícia e 

o papel da 
secretaria como 
suporte de 
informações; 

 

 

 

⮚ Reconhecer as 
documentações 
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 colaborativas e 
responsáveis 

 

14/03 

(2h aula) 

 

demandadas por 
uma diligência 
prévia à 
secretaria; 

● Due Diligence: 
diligência prévia e o 
papel da secretaria; 

 

21/03 

(2h aula) 

 

 

⮚ Reconhecer 
práticas crimes e 
fraudes contra 
fisco; 

 

● Crimes contra a 
ordem tributária e 
papel da secretaria; 

 

28/03 

(2h aula) 

 

 

⮚ Entender as 
finanças como 
resultado das 
apurações 
contábeis; 

 

● Finanças 
corporativas, 
desempenho 
empresarial/contábil 
e papel da 
secretaria; 

 

04/04 

(2h aula) 

 

 

⮚ Reconhecer os 
princípios que 
norteiam a 
escrituração 
contábil; 

 

● Os princípios 
fundamentais da 
contabilidade; 

 

10/04 

 

⮚ Combinar os 
diversos 

 

● Revisão de 
conteúdo; 
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(2h aula) 

Aula 
antecipada 

para o 
horário de 
disciplinas 
finalizadas. 

 

conteúdos 
trabalhados em 
aulas anteriores 
para 
fechamento da 
disciplina; 

 

CARGA HORÁRIA DO PLANO: 16 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 

● 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 

 

Referências  
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