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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional,
que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.
Estabelecer diretrizes financeiras
Acompanhar execução orçamentaria
Fornecer informações financeiras para auditoria
Elaborar demonstrações financeiras
Analisar o comportamento econômico e financeiro do mercado
Elaborar processos para registro de produtos

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Planejar e identificar as principais demonstrações financeiras como instrumentos de tomada de decisões.
2. Correlacionar os métodos de montagem do orçamento de pessoal, financeiro, administrativo, de materiais, patrimonial, de produção, de
comercialização e demais metodologias para gerenciamento do orçamento.
3. Interpretar dados numéricos e factuais sobre atividades econômicas, obedecendo às instruções definidas em escala superior e classificá-las por
natureza específica, no sentido de permitir sua inclusão, de forma adequada e eficaz, em plano orçamentário.
4. Correlacionar os pontos essenciais de uma política econômica e financeira e sua aplicação no planejamento.

Habilidades
1.1. Identificar os princípios financeiros e suas aplicações para a definição das políticas organizacionais.
1.2. Elaborar cálculos e planilhas de controles.
1.3. Identificar, como receitas e despesas, as operações de resultados nas organizações.
1.4. Determinar índices para contribuir na administração dos principais ativos.
2.1. Utilizar as principais demonstrações contábeis, como elementos de dados e informações para subsidiar decisões.
2.2. Identificar e caracterizar o sistema, objetivos e amplitude do planejamento financeiro.
3.1. Montar planilhas de despesas de pessoal, de investimentos, de vendas, de receitas e demais dados, de maneira a permitir, organizá-los para
extrapolar as tendências e estimar posições futuras.
3.2. Executar cálculos baseando-se em dados numéricos obtidos nas fontes externas ou internas da empresa, para a determinação de montantes a serem
utilizados nos sistemas.
4. Aplicar os conhecimentos de Economia nas organizações empresariais.

Bases Tecnológicas
1. Função Financeira nas Empresas:
1.1 comportamento Financeiro da economia;
1.2 administração do capital de giro:
1.2.1 próprio e de terceiros
1.3 conceitos de receitas e despesas e demonstração de resultado
2. Planejamento e Controle Financeiro
3. Técnicas Orçamentárias:
3.1 metodologia para a elaboração de orçamentos financeiros, quantitativos e outros;
3.2 processos e fórmulas matemáticas para estruturar cálculos orçamentários;
3.3 manuais operacionais orçamentários;
3.4 principais demonstrações financeiras
4. Introdução à Teoria Econômica – Lei da Escassez:
4.1 macroeconomia:
4.1.1 contabilidade nacional, componentes do consumo;
4.1.2 Teoria Monetária e Sistema Financeiro (inflação, taxas de juros)
4.2 microeconomia:
4.2.1 agentes econômicos (Teoria das Empresas e Teoria do Consumidor)

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades
1.1. Identificar os princípios financeiros e suas aplicações para a
definição das políticas organizacionais.; 1.2. Elaborar cálculos e
planilhas de controles.;

Bases Tecnológicas
1. Função Financeira nas
Empresas:; 1.1 comportamento
Financeiro da economia;;

Procedimentos Didáticos
Apresentação das bases
tecnológicas e discussão,
registro do
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comportamento financeiro
da economia

1.1. Identificar os princípios financeiros e suas aplicações para a
definição das políticas organizacionais.; 1.2. Elaborar cálculos e
planilhas de controles.;

1. Função Financeira nas
Empresas:; 1.1 comportamento
Financeiro da economia;; 1.2
administração do capital de giro:;
1.2.1 próprio e de terceiros; 1.3
conceitos de receitas e despesas e
demonstração de resultado;

1.1. Identificar os princípios financeiros e suas aplicações para a
definição das políticas organizacionais.; 1.2. Elaborar cálculos e
planilhas de controles.; 1.3. Identificar, como receitas e despesas, as
operações de resultados nas organizações.;

Aula expositiva sobre o
tema Administração do
capital de gira . Exercícios
de fixação

06/08/18 17/08/18

Aula expositiva sobre o
tema Administração do
capital de giro. Conceito
de receita e despesas .
Exercícios de fixação

20/08/18 31/08/18

03/09/18 14/09/18

1.2. Elaborar cálculos e planilhas de controles.; 1.3. Identificar, como
receitas e despesas, as operações de resultados nas organizações.;
1.4. Determinar índices para contribuir na administração dos principais
ativos.;

1.2 administração do capital de
giro:; 1.2.1 próprio e de terceiros;
1.3 conceitos de receitas e
despesas e demonstração de
resultado; 2. Planejamento e
Controle Financeiro;

Atividade no laboratório
de informática- Trabalho
sobre o Fluxo de Caixa

1.1. Identificar os princípios financeiros e suas aplicações para a
definição das políticas organizacionais.; 2.1. Utilizar as principais
demonstrações contábeis, como elementos de dados e informações
para subsidiar decisões.; 3.1. Montar planilhas de despesas de
pessoal, de investimentos, de vendas, de receitas e demais dados, de
maneira a permitir, organizá-los para extrapolar as tendências e
estimar posições futuras.; 4. Aplicar os conhecimentos de Economia
nas organizações empresariais.;

1. Função Financeira nas
Empresas:; 2. Planejamento e
Controle Financeiro; 3. Técnicas
Orçamentárias:; 4. Introdução à
Teoria Econômica – Lei da
Escassez:;

Devolutivas das atividade
10/12/18 18/12/18
desenvolvidas

4. Aplicar os conhecimentos de Economia nas organizações
empresariais.;

4. Aplicar os conhecimentos de Economia nas organizações
empresariais.;

4.1.1 contabilidade nacional,
componentes do consumo;; 4.1.2
Teoria Monetária e Sistema
Financeiro (inflação, taxas de
juros); 4.2 microeconomia:; 4.2.1
agentes econômicos (Teoria das
Empresas e Teoria do
Consumidor);
4. Introdução à Teoria Econômica
– Lei da Escassez:; 4.1
macroeconomia:; 4.1.1
contabilidade nacional,
componentes do consumo;;

3.2. Executar cálculos baseando-se em dados numéricos obtidos nas 3.3 manuais operacionais
fontes externas ou internas da empresa, para a determinação de
orçamentários;; 3.4 principais
montantes a serem utilizados nos sistemas.;
demonstrações financeiras;
3.1. Montar planilhas de despesas de pessoal, de investimentos, de
vendas, de receitas e demais dados, de maneira a permitir, organizálos para extrapolar as tendências e estimar posições futuras.;

3.3 manuais operacionais
orçamentários;; 3.4 principais
demonstrações financeiras;

2.1. Utilizar as principais demonstrações contábeis, como elementos
de dados e informações para subsidiar decisões.; 2.2. Identificar e
caracterizar o sistema, objetivos e amplitude do planejamento
financeiro.;

3. Técnicas Orçamentárias:; 3.3
manuais operacionais
orçamentários;; 3.4 principais
demonstrações financeiras;
2. Planejamento e Controle
Financeiro; 3. Técnicas
Orçamentárias:; 3.1 metodologia
para a elaboração de orçamentos
financeiros, quantitativos e
outros;;

2.1. Utilizar as principais demonstrações contábeis, como elementos
de dados e informações para subsidiar decisões.;

Aula expositiva sobre o
tema. Exercícios de
fixação. Atividade
avaliatória

Atividade, exercícios
sobre o tema
Demonstrações
Financeiras Participação
na Casa Aberta
Atividade, exercícios
sobre o tema
Demonstrações
Financeiras
Atividade, exercícios
sobre o tema
Demonstrações
Financeiras
Aula expositiva sobre o
tema elaboração
orçamentaria financeira .
Exercícios de fixação
Aula expositiva sobre o
tema elaboração
orçamentaria financeira .
Exercícios de fixação

26/11/18 07/12/18

12/11/18 23/11/18

29/10/18 09/11/18

15/10/18 26/10/18

01/10/18 12/10/18

17/09/18 28/09/18

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências

Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Planejar e identificar as principais
demonstrações financeiras como instrumentos Participação em Aula ; Lista de Exercícios ;
de tomada de decisões.

2. Correlacionar os métodos de montagem do
orçamento de pessoal, financeiro,
administrativo, de materiais, patrimonial, de
produção, de comercialização e demais
metodologias para gerenciamento do
orçamento.

Observação Direta ; Lista de Exercícios ;

3. Interpretar dados numéricos e factuais
sobre atividades econômicas, obedecendo às
instruções definidas em escala superior e
classificá-las por natureza específica, no
sentido de permitir sua inclusão, de forma
adequada e eficaz, em plano orçamentário.

Participação em Aula ; Trabalho/Pesquisa ;

4. Correlacionar os pontos essenciais de uma Participação em Aula ; Lista de Exercícios ;
política econômica e financeira e sua aplicação
no planejamento.

Atendimento às Normas ;
Coerência/Coesão ;
Interatividade, Cooperação
e Colaboração ;
Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Ideias ;
Coerência/Coesão ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração
; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de
Conceitos ;
Coerência/Coesão ;
Atendimento às Normas ;
Interatividade, Cooperação
e Colaboração ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Pontualidade
e Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Ideias ;
Coerência/Coesão ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ;
Relacionamento de Ideias ;
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Demonstração de
conhecimentos em relação as
atividades propostas.

Apresenta assiduidade nas
aulas, participa das aulas
respeitando colegas e
professores

Apresenta assiduidade nas
aulas, participa das aulas
respeitando colegas e
professores

Demonstração de
conhecimentos em relação as
atividades propostas
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Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Projetos e Ações
voltados à
redução da
Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos
voltados à superação de
defasagens de aprendizado
ou em processo de
Progressão Parcial

Julho

Atividade em grupo,
construção de conceitos

Organização de recuperação
contínua das lacunas de
aprendizagem identificadas.

Preparo e correção
Preparo de
de avaliações
material didático

Preparo e correção
das
atividades
desenvolvidas

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

Preparo de
atividades a serem
desenvolvidas em Reunião de Planejamento
grupo.

Agosto

Atividades de Integração

A c o m p a n h a m e n t o das
atividades desenvolvidas
visando sanar as lacunas
apresentadas

Preparo e
correção das
atividades
desenvolvidas

Setembro

Atividades relacionadas ao Dia do
Administrador

A c o m p a n h a m e n t o das
atividades desenvolvidas
visando sanar as lacunas
apresentadas

Preparo e
correção das
atividades
desenvolvidas

Outubro

Atividade em grupo, construção de
conceitos

A c o m p a n h a m e n t o das
atividades desenvolvidas
visando sanar as lacunas
apresentadas

Preparo e
correção das
atividades
desenvolvidas

Novembro

Casa Aberta
Atividade Culturais

A c o m p a n h a m e n t o das
atividades desenvolvidas
visando sanar as lacunas
apresentadas

Preparo e
correção das
atividades
desenvolvidas

Dezembro

Atividade em grupo, construção de
conceitos

Preparo e
correção das
atividades
desenvolvidas

Preparo de atividades
a serem
desenvolvidas em
Reunião
grupo.
Pedagógica
Preparo das
Avaliações
Preparo de atividades
a serem
desenvolvidas em
Reunião de curso
grupo.
Preparo das
Avaliações
Preparo de atividades
a serem
Reunião
desenvolvidas em
Pedagógica
grupo.
Reunião de curso
Preparo das
Avaliações
Preparo de atividades
a serem
desenvolvidas em
grupo.
Preparo das
Avaliações
Preparo de atividades
a serem
desenvolvidas em
Reunião de
grupo.
Planejamento
Preparo das
Avaliações

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
www.portaladministrador.com
www.exame.com.br
Padoveze, Clovis. L. ; Francischetti. Carlos E. Planejamento Econômico e Orçamento. Ed. Saravia.2017
Revistas, artigos e assuntos referente a matéria
Gitman, Lawrence J.Princípios de Administração Financeira - 12ª Ed. 2010. Ed. Saraiva
www.sebrae.com.br

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Projeto contendo as etapas de uma linha de produção como: planejamento, execução e registro da da atividade desenvolvida

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Participação na Casa Aberta

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Atividades específicas às necessidades diagnosticadas; reorientação individualizada e em equipe, sendo contínua e integrada ao processo de
aprendizagem quando necessário. A recuperação contínua dar-se-á em meio as aulas normais, juntamente com trabalhos e revisões das matérias
ministradas.

IX – Identificação:
Nome do Professor
Assinatura

MARIANA MARTINS MONTELEONI ;
Data

25/08/2018

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O plano de trabalho docente atende regularmente a Matriz Curricular do Plano de Curso de Técnico em Administração de acordo com a matriz homologada e
os requisitos do planejamento escolar.
Nome do Coordenador:
Assinatura:
Data:
25/08/18

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico
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XI - Replanejamento
Data

Descrição

Imprimir
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