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ETEC PROFESSOR MASSUYUKI KAWANO 

Código: 136 Município: TUPÃ 

Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS 

Habilitação Profissional: TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM CONTABILIDADE 

Qualificação:  Módulo: I 

Componente Curricular: ECONOMIA E MERCADO 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: JULIANA DELGADO MARTINS 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvol vimento das 
competências previstas nesse componente curricular.  
 
- Manter-se atualizado. 
-  Demonstrar conhecimentos técnicos específicos. 
-  Buscar auto-desenvolvimento. 
 

Plano de Trabalho Docente – 2013 

 
Ensino Técnico 

 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 

 

Centro Paula Souza – 2013  

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas  do Componente Curricular 
         
Componente Curricular: ECONOMIA E MERCADO                                                                                                     Módulo: I 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 

1. Interpretar com criticidade o 
desempenho da empresa 
mediante análise das variáveis 
econômicas. 
 
2. Aplicar os conceitos básicos 
da economia para alavancar o 
desenvolvimento da empresa. 
 
 
3. Contextualizar a empresa 
frente ao comportamento do 
mercado, criando estratégias, 
para atenuar os efeitos de um 
mercado fortemente 
competitivo.  
 
 
4. Identificar, aplicar e analisar 
os diversos índices do 
mercado econômico-financeiro 
como fator de mensuração do 
resultado empresarial. 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

1. Preparar planilhas e 
gráficos que representem o 
momento econômico.  
 
2. Aplicar nas atividades 
empresariais, os 
conhecimentos da ciência 
econômica para contextualizar 
o desempenho da empresa 
 
3. Pesquisar o cenário 
microeconômico, no qual a 
empresa se encontra inserida 
com intuito de alavancar o 
desenvolvimento da empresa. 
 
4. Transformar os dados 
econômicos em dados 
estatísticos na organização. 

  
 
 
 
 

1 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

1. Evolução histórica:  
• contextualizações dos resultados frente às variáveis 
econômicas 
 
2. Introdução à economia 
• conceitos básicos 
 
3. Microeconomia:  
• introdução à microeconomia;  
• demanda de mercado;  
• oferta de mercado;  
• estrutura competitiva e não competitiva;  
• concorrência perfeita: 

• curva de possibilidades de produção  
• monopólio e monopsônio;  
• oligopólio e oligopsônio;  
• concorrência monopolística;  
• falhas de mercado:  

• cartel;  
• dump 

 
4. Macroeconomia:  
• introdução à macroeconomia;  
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 • principais variáveis agregadas 
• PIB;  
• PNB etc  

• mercado de bens monetários; 
• inflação e índice de preços;  
• política fiscal, monetária e cambial;  
• crescimento econômico  
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Docente: Juliana Delgado Martins 
Curso:  Técnico de Contabilidade  Módulo:  I 
Componente Curricular:  Economia e Mercado 
III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvo lvimento 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáti cos Cronograma / Dia e Mês 

Transformar os dados 
econômicos em dados 
estatísticos na organização 

Macroeconomia:  
• introdução à macroeconomia;  
• principais variáveis agregadas 

• PIB;  
• PNB etc  

• mercado de bens monetários; 
• inflação e índice de preços;  
• política fiscal, monetária e 
cambial;  
• crescimento econômico – 
Competência 4 

Aula expositiva e dialogada, 
estudo de caso para 
compreensão de momentos 
econômicos. 

 
24/07 a 26/08 

Preparar planilhas e gráficos 
que representem o momento 
econômico.  

Evolução histórica:  
• contextualizações dos resultados 
frente às variáveis econômicas – 
Competência 1  

Aulas Expositivas e 
dialogadas, com exercícios 
para contextualizações 
prática, através de gráficos e 
planilhas. 

 
27/08  a 16/10 

Aplicar nas atividades 
empresariais, os 
conhecimentos da ciência 
econômica para contextualizar 
o desempenho da empresa 

Introdução à economia 
• conceitos básicos 
Competência 2 

 

Aula Expositiva e Dialogada  
com atividades que possibilite 
compreender o momento 
econômico da empresa e as 
alternativas para solução de 
problemas.  

 
17/10  a 07/11 
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Pesquisar o cenário 
microeconômico, no qual a 
empresa se encontra inserida 
com intuito de alavancar o 
desenvolvimento da empresa. 

Microeconomia:  
• introdução à microeconomia;  
• demanda de mercado;  
• oferta de mercado;  
• estrutura competitiva e não 
competitiva;  
• concorrência perfeita: 

• curva de possibilidades de 
produção  

• monopólio e monopsônio;  
• oligopólio e oligopsônio;  
• concorrência monopolística;  
• falhas de mercado:  

• cartel;  
• dump 

Competência 3 

Aula expositiva e dialogada 
 

08/11  a 12/12 

 
 
 
____________________________                                                                                ____________________________________ 
        Assinatura do professor                                                                                         Assinatura do coordenador de curs o  
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:  ECONOMIA E MERCADO                                                                                                      Módulo: I 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho  Evidências de Desempenho 

1. Interpretar com criticidade 
o desempenho da empresa 
mediante análise das 
variáveis econômicas. 
 
2. Aplicar os conceitos 
básicos da economia para 
alavancar o desenvolvimento 
da empresa. 
 
 
3. Contextualizar a empresa 
frente ao comportamento do 
mercado, criando estratégias, 
para atenuar os efeitos de um 
mercado fortemente 
competitivo.  
 
 
4. Identificar, aplicar e 
analisar os diversos índices 
do mercado econômico-
financeiro como fator de 
mensuração do resultado 

Preparar planilhas e gráficos 
de forma clara para 
possibilitar a análise das 
variáveis econômicas das 
organizações. 
 
Demonstrar, com base nos 
princípios básicos da 
economia o desempenho 
das organizações. 

 
Identificar o cenário na qual 
a empresa encontra-se 
inserida e criar estratégias 
para atuar frente ao mercado 
fortemente competitivo. 
 
 
 
Estudar as principais 
variáveis econômicas no 
mercado e perceber o efeito 
delas nas entidades 

- Estudo de Caso 
- Avaliação escrita 
individual 

 
 
 

- Estudo de Caso; 
- Pesquisa e 
Apresentação Oral 
 
 
- Estudo de Caso 
- Pesquisa e 
Apresentação de 
Soluções 
- Avaliação escrita 
individual 
 
 
- Estudo de Caso 
- Pesquisa e 
Apresentação de 
Soluções 
- Avaliação escrita 

- Clareza 
- Coesão 
-  Criticidade 
 
 
- Clareza; 
- Objetividade; 
- Coesão 
 
 
 
- Clareza 
- Coesão 
-  Criticidade 
 
 
 
 
- Clareza 
- Coesão 
-  Criticidade 
 
 

Demonstrar clareza, coesão e 
criticidade através da 
elaboração de gráficos e 
planilhas de variáveis 
econômicas 
  
Basear-se nos princípios 
básicos da economia, e através 
de estudos de casos e 
Pesquisa, foi claro, Objetivo e 
Coeso, com os resultados. 
 
Através de pesquisa em 
diversos cenários  identificar o 
momento para a empresa e 
propor soluções para atuar 
nesses mercados. 
 
Com a compreensão das 
variáveis econômicas, 
desenvolver critérios para atuar 
em um mercado extremamente 
competitivo. 
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empresarial. individuais.  individual 
 
 



Centro Paula Souza – 2012 
 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusiv e bibliografia)  
VASCONCELLOS , Marco Antonio Sandoval & GARCIA , Manoel Enriquez. 
Fundamentos de Economia – Saraiva. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

SHAPIRO, Edward. Análise Macroeconômica. São Paulo: Atlas, 1985. 
 
TROSTER, Roberto Luis. Introdução à economia.  São Paulo: Pearson Makron 
Books,2002 
 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para a lunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Serão desenvolvidos trabalhos em classe e extra-classe, conforme as dificuldades 
eventualmente apresentadas, envolvendo pesquisas mediante orientação e 
acompanhamento docente, sendo, posteriormente, submetido a avaliação escrita e/ou 
oral e apresentação de relatório. 
 
 
 
 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor : JULIANA DELGADO MARTINS 

Assinatura:                                                                                        Data: 10/08/2013 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o 
componente curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de 
acordo com o plano de curso nº 120 de 07-10-2010 

Nome do coordenador(a): JURANDIR ROBERTO FERNANDES 

Assinatura:                                                                                        Data: 13/08/2013      
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