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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2018

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 288 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 Rodrigues de Abreu
Código: 135 Município: Bauru
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Qualificação: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM LOGISTICA
Componente Curricular: Legislação Tributária
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,00
Professor: MARIA CATARINA JORDÃO DOS SANTOS ;

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

 
Conferir conhecimento de fretes com nota fiscal. Identificar e Interpretar a legislação que regula as atividades de comercialização, às questões tributárias

e fiscais. Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos do ciclo tributário.
Elaborar Planejamento tributário.
Desenvolver planejamento produtivo.
Executar processos de entrada, processamento e saída de materiais, atendendo as políticas da organização e a legislação vigente.
Gerenciar processos logísticos, utilizando sistemas operacionais e aplicar a legislação fiscal e tributária que regula as atividades de comercialização de

produtos e serviços.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Correlacionar o significado dos tributos e suas abrangências.
2. Correlacionar documentos fiscais, base de cálculo dos impostos e valor dos mesmos.
3. Analisar exigências fiscais legais nas operações de importações e exportações de mercadorias.
4. Associar as exigências da legislação tributária aplicadas sobre: Operador logístico, armazém geral, centro de distribuição e depósito fechado.

Habilidades
1.1. Identificar os principais impostos e tributos e sua aplicação nas operações logísticas.
2.1. Cumprir exigências legais e tributárias no preenchimento dos documentos fiscais.
3.1. Elaborar cálculos, com base nos documentos fiscais, para definir os valores dos impostos e tributos de conformidade com sua aplicabilidade.
4.1. Calcular para conferência os impostos e tributos legais aplicáveis nas operações de importações e exportações.
4.2. Identificar os aspectos da legislação tributária que se apliquem sobre: operador logístico, armazém geral, centro de distribuição e depósito fechado.

Bases Tecnológicas
BASES TECNOLÓGICAS
1. Regimes tributários:
1.1. pequena, média e grande empresas.
1.2. simples nacional.
1.3. noções de lucro:
1.3.1. real e presumido.
2. Conceitos tributários aplicados a logística:
2.1. ICMS;
2.2. IPI;
2.3. ISSQN;
2.4. impostos de importação e exportação.
3. Documentos fiscais:
3.1. notas fiscais;
3.2. conhecimento de transporte.
4. Aspectos tributários incidentes sobre:
4.1. operador logístico, armazém geral, centro de distribuição e depósitos fechados.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Identificar os principais impostos e tributos e sua aplicação nas operações

logísticas.; 2.1. Cumprir exigências legais e tributárias no preenchimento dos
documentos fiscais. ; 3.1. Elaborar cálculos, com base nos documentos fiscais,
para definir os valores dos impostos e tributos de conformidade com sua
aplicabilidade. ; 4.1. Calcular para conferência os impostos e tributos legais
aplicáveis nas operações de importações e exportações. ; 4.2. Identificar os
aspectos da legislação tributária que se apliquem sobre: operador logístico,
armazém geral, centro de distribuição e depósito fechado. ;

1. Regimes
tributários: ; 2.
Conceitos tributários
aplicados a logística:
; 3. Documentos
fiscais:;

Aula Inaugural, Bases
Tecnológicas a serem
estudadas, formas de
avaliação, habilidades a
serem adquiridas,
introdução ao estudo do
direito tributário ligado à
logística.

24/07/18 07/08/18

1.1. Identificar os principais impostos e tributos e sua aplicação nas operações
logísticas.;

1. Regimes
tributários: ; 1.1.
pequena, média e
grande empresas. ;
1.2. simples nacional.

Aulas expositivas
dialogadas para transmissão
do conteúdoteórico dos
temas a serem abordados,
com ênfase para a

08/08/18 22/08/18
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; 1.3. noções de lucro:
; 1.3.1. real e
presumido. ;

abordagem prática e voltado
ao segmento da logística.

1.1. Identificar os principais impostos e tributos e sua aplicação nas operações
logísticas.;

1. Regimes
tributários: ; 1.1.
pequena, média e
grande empresas. ;
1.2. simples nacional.
; 1.3. noções de lucro:
; 1.3.1. real e
presumido. ;

Estudo de casos ´de
empresas, com elaboração
de relatórios, lista de
exercícios para fixação dos
conceitos e definições masi
importantes.

23/08/18 05/09/18

2.1. Cumprir exigências legais e tributárias no preenchimento dos documentos
fiscais. ;

2. Conceitos
tributários aplicados
a logística: ; 2.1.
ICMS; ; 2.2. IPI; ; 2.3.
ISSQN; ;

Aulas expositivas
dialogadas par transmissão
dos conteúdos teórico, com
ênfase no mercado
logístico.

06/09/18 19/09/18

2.1. Cumprir exigências legais e tributárias no preenchimento dos documentos
fiscais. ;

2. Conceitos
tributários aplicados
a logística: ; 2.1.
ICMS; ; 2.2. IPI; ; 2.3.
ISSQN; ; 2.4.
impostos de
importação e
exportação. ;

Lista de exercícios com
questões no formato de
múltipla escolha e questões
abertas para fixação do
conteúdo abordado e
esclarecimento de dúvidas.

20/09/18 03/10/18

3.1. Elaborar cálculos, com base nos documentos fiscais, para definir os valores
dos impostos e tributos de conformidade com sua aplicabilidade. ;

3. Documentos
fiscais:; 3.1. notas
fiscais; ; 3.2.
conhecimento de
transporte. ;

Aulas expositivas
dialogadas acerca do
conteúdo teórico do tema
aboradado para fixação dos
conceotos, definições e
legislação pertinente ao
tema.

04/10/18 18/10/18

3.1. Elaborar cálculos, com base nos documentos fiscais, para definir os valores
dos impostos e tributos de conformidade com sua aplicabilidade. ;

3. Documentos
fiscais:; 3.1. notas
fiscais; ; 3.2.
conhecimento de
transporte. ;

Debate sobre esperiências
trazidas pelos alunos de
como aplicar os conteúdos
teórico à prática das
atividades desempenhadas
por elesno setor logístico.

19/10/18 01/11/18

4.1. Calcular para conferência os impostos e tributos legais aplicáveis nas
operações de importações e exportações. ; 4.2. Identificar os aspectos da
legislação tributária que se apliquem sobre: operador logístico, armazém geral,
centro de distribuição e depósito fechado. ;

4. Aspectos
tributários incidentes
sobre: ; 4.1. operador
logístico, armazém
geral, centro de
distribuição e
depósitos fechados.;

Aulas expositivas
dialogadas acerca do
conteúdo teórico a ser
abordado sobre o tema em
destaque, com enfase ao
conceito, definições e
legislação pertinentes ao
tema.

02/11/18 14/11/18

4.1. Calcular para conferência os impostos e tributos legais aplicáveis nas
operações de importações e exportações. ; 4.2. Identificar os aspectos da
legislação tributária que se apliquem sobre: operador logístico, armazém geral,
centro de distribuição e depósito fechado. ;

4. Aspectos
tributários incidentes
sobre: ; 4.1. operador
logístico, armazém
geral, centro de
distribuição e
depósitos fechados.;

Lista de exercícios e
trabalho em grupo pata
análise dos tributos e
influências da tributação
nos operadores logísticos,
armazém geral, centro de
distribuição e depósitos
fechados.

15/11/18 29/11/18

4.1. Calcular para conferência os impostos e tributos legais aplicáveis nas
operações de importações e exportações. ; 4.2. Identificar os aspectos da
legislação tributária que se apliquem sobre: operador logístico, armazém geral,
centro de distribuição e depósito fechado. ;

4. Aspectos
tributários incidentes
sobre: ; 4.1. operador
logístico, armazém
geral, centro de
distribuição e
depósitos fechados.;

Através de exercícios e
sala de aula para fixação
dos pontos mais relevantes,
esclarecimento de dúvidas.
Avaliação

30/11/18 18/12/18

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

1. Correlacionar o significado dos tributos e
suas abrangências. Avaliação Escrita ; Participação em Aula ;

Coerência/Coesão ;
Atendimento às Normas ;
Relacionamento de
Conceitos ;

Identifica o que é tributos e
qual a sua abrangência.

2. Correlacionar documentos fiscais, base de
cálculo dos impostos e valor dos mesmos. Lista de Exercícios ; Participação em Aula ;

Coerência/Coesão ;
Relacionamento de Ideias ;
Organização ;

Interpreta a legislação fiscal
e aplica

3. Analisar exigências fiscais legais nas
operações de importações e exportações de
mercadorias.

Participação em Aula ; Trabalho/Pesquisa ;
Coerência/Coesão ;

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

Analisar os documentos
fiscais e aplicar as alíquotas
referentes a importações e
exportações.

4. Associar as exigências da legislação
tributária aplicadas sobre: Operador logístico,
armazém geral, centro de distribuição e
depósito fechado.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ;
Coerência/Coesão ;

Relacionamento de
Conceitos ; Organização ;

Aplica a legislação fiscal
sobre as operações
logísticas, armazéns gerais,
centro de distribuição e
depósitos fechados.

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 Apresentação
 

Identificar pontos de defasagem Verificar os
 

Construção do 23/07 - Reunião de
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professor/aluno e
 aluno/professor .

Recepção dos alunos.
 

de
 aprendizado

 

conteúdos
 relevantes para

 avaliação.
 

Plano de aula.
Organização e
aplicação de

material didático
para

acompanhamento da
disciplina.

Planejamento

Agosto 07/08 - Atividades de Integração
Atividades para

fixação dos
conteúdos.

Organizar e
 preparar as
 avaliações para

 semana de
 prova.

 

Construção do Plano de aula.
Organização e aplicação de material
didático para acompanhamento da

disciplina.

04/08 - Reunião
Pedagógica

Setembro

Incentivar aos
 estudos mesmo
 diante de certas
 dificuldades

 apresentadas
 pelos alunos.
 

Devolutiva das
avaliações para

os
 alunos.

 

Aplicação e
Correção de

Avaliação
Escrita

Construção do Plano de aula.
Organização e aplicação de material
didático para acompanhamento da

disciplina.

01/09 - Reunião de
Curso

  

Outubro
Proporcionar Ensino com

Qualidade. Reduzir possíveis
focos de resistência e conflito.

Acompanhamento
dos alunos com

 baixo rendimento
e aplicar

atividades
 para fixação do

conteúdo com
 esclarecimento de

dúvidas.
 

Verificar os
 conteúdos
 relevantes para

 avaliação
 

Construção do Plano de aula.
Organização e aplicação de material
didático para acompanhamento da

disciplina.

06/10 - Reunião de
Curso

 27/10 - Reunião
Pedagógica

 

Novembro
Verificar e acompanhar

frequência Participação no Evento
"Casa Aberta".

Análise dos
resultados do

ensino
 aprendizagem

 

Organizar e
 preparar as
 avaliações para

 semana de
 prova.

 

Construção do Plano de aula.
Organização e aplicação de material
didático para acompanhamento da

disciplina.

12, 13 e 14/11 -
Casa Aberta

 24/11 - Atividades
Culturais -

reposição do dia
16/11

 

Dezembro
Proporcionar aulas de fixação

diante das dificuldades
apresentadas pelos alunos.

Devolutiva das
avaliações para

os
 alunos.

 

Correção das
 avaliações.

 

Construção do Plano de aula.
Organização e aplicação de material
didático para acompanhamento da

disciplina.

01/12 - Reunião de
Planejamento

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2015.
BARSANO, Paulo Roberto; MONTE, Gerry Adriano; FILHO, José Leme de Oliveira Tributação e Legislação Logística - Série Eixos - Gestão e Negócios. São

Paulo: Editora Saraiva, 2015
CARRAZZA, Roque Antonio - CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO, 30ª ed. Atual., São Paulo: Ed. Malheiros, 2015.
Código Tributário Nacional. www.planalto.gov.br
GOMES, Marcus Lívio. A interpretação da legislação tributária. 8. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2013.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Desenvolver uma pesquisa sobre tipos de documentos fiscais, bem como formas de preenchimentos e sua devidas tributações.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Interdisciplinaridade com a disciplina de DTCC na elaboração dos cálculos dos impostos nos trabalhos que os exigem.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
Recuperação contínua, com orientação e acompanhamento para novas atividades - estudo para fixação dos conteúdos , trabalho e avaliação.

IX – Identificação:
Nome do Professor MARIA CATARINA JORDÃO DOS SANTOS ;
Assinatura Data 07/08/2018

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O Plano de Trabalho Docente está de acordo com o Plano de Curso.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 16/08/18

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir


