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Módulo: 1º MÓDULO - A C. H. Semanal: 2,5

Professor: PERLINSON AUGUSTO ALONSO NOGUEIRA

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

➢ ATRIBUIÇÕES/RESPONSABILIDADES

➢ •Identificar políticas de Recursos Humanos e sua aplicabilidade.

➢ •Contribuir na elaboração dos organogramas gerais e dos funciono-gramas, visando à manutenção do quadro de pessoal e os
limites de responsabilidades.

➢ •Realizar cálculos matemáticos para folha de pagamento.

➢ •Atuar dentro dos preceitos da ética e da cidadania organizacional.

➢ •Comunicar-se utilizando a terminologia técnica das áreas Administrativas de Recursos Humanos.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES:

➢ B – EFETUAR CÁLCULOS PARA A FOLHA DE PAGAMENTO

➢ •Coletar dados.

➢ •Elaborar planilhas de cálculos.

➢ •Efetuar cálculos.

➢ •Efetuar cálculos estatísticos.

➢ •Controlar atividades por meio de dados estatísticos.

➢ •Desenvolver raciocínio lógico.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: CÁLCULOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO Módulo: 1º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Analisar a estrutura de salários. 1.1 Identificar as parcelas componentes da remuneração. 1. Definições: Salário; Remuneração. Proventos. Jornada de

trabalho: mensal, semanal/hora, comissionado, outros.
Encargos sociais.

2. Sistematizar os procedimentos para elaboração da folha
de pagamento.

1.2 Identificar os pagamentos feitos a empregados e os
encargos sociais incidentes.

2. Procedimentos para Cálculos de folha de pagamento:
Salário; Adiantamento de salário; Hora extra; Férias; 1ª
parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário; Adicional
de insalubridade; Adicional de periculosidade; Adicional
noturno; Adicional extraordinário; Repouso semanal
remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte
- IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta
dia; o Desconto de Descanso Semanal Remunerado –
DSR; o Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

2.1 Calcular adiantamento salarial.

2.2 Consultar tabelas de contribuições dos empregados,
trabalhadores avulsos e aposentados para aplicação de
encargos.

2.4 Calcular folha de pagamento mensal/semanal/horista sob
as diferentes variáveis.

2.5 Calcular folha de pagamento com procedimentos
rescisórios em suas várias modalidades
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: CÁLCULOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO Módulo: 1º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Identificar as parcelas componentes da
remuneração.

➢ 1.2 Identificar os pagamentos feitos a empregados e os
encargos sociais incidentes.

➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2.5 Calcular folha de pagamento com procedimentos
rescisórios em suas várias modalidades

➢ 1. Definições: Salário; Remuneração. Proventos.
Jornada de trabalho: mensal, semanal/hora, comissionado,
outros. Encargos sociais.

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Recepção dos alunos com apresentação do professor,
dos componentes curriculares, conteúdos, método de
trabalho, critérios de avaliação. competências, habilidades
e bases tecnológicas.

➢ Aplicação da Avaliação diagnóstica.

05/02 a 08/02

➢ 1.1 Identificar as parcelas componentes da
remuneração.

➢ 1.2 Identificar os pagamentos feitos a empregados e os
encargos sociais incidentes.

➢ 1. Definições: Salário; Remuneração. Proventos.
Jornada de trabalho: mensal, semanal/hora, comissionado,
outros. Encargos sociais.

➢ Conteúdo: Introdução as Definições de Salário,
Remuneração, Proventos, Jornada de trabalho: mensal,
semanal/hora, comissionado e Encargos sociais.

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula expositiva; levantamento de expectativas;
Orientações sobre a importância da participação nas aulas,
assiduidade e sobre os critérios e formas de avaliação
desse componente curricular.

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema.

11/02 a 15/02



➢ 1.1 Identificar as parcelas componentes da
remuneração.

➢ 1.2 Identificar os pagamentos feitos a empregados e os
encargos sociais incidentes.

➢ 1. Definições: Salário; Remuneração. Proventos.
Jornada de trabalho: mensal, semanal/hora, comissionado,
outros. Encargos sociais.

➢ Conteúdo: Conteúdo: Definições de Salário,
Remuneração, Proventos, Jornada de trabalho: mensal,
semanal/hora, comissionado e Encargos sociais.

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula expositiva;

➢ Estudo de Texto;

➢ Resolução de Exercícios;

➢ Discussão em grupo.

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema.

18/02 a 22/02

➢ 1.1 Identificar as parcelas componentes da
remuneração.

➢ 1.2 Identificar os pagamentos feitos a empregados e os
encargos sociais incidentes.

➢ 1. Definições: Salário; Remuneração. Proventos.
Jornada de trabalho: mensal, semanal/hora, comissionado,
outros. Encargos sociais.

➢ Conteúdo: Definições de Salário, Remuneração,
Proventos, Jornada de trabalho: mensal, semanal/hora,
comissionado e Encargos sociais.

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula dialogada;

➢ Estudo de Texto;

➢ Resolução de Exercícios;

➢ Discussão em grupo;

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema

25/02 a 01/03

➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Conteúdo: Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra.

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula Dialogada

➢ Estudo de Texto;

➢ Resolução de Exercícios;

➢ Discussão em grupo.

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema

07/03 a 08/03



➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Conteúdo: Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do
13º salário; Adicional de insalubridade; Adicional de
periculosidade; Adicional noturno; Adicional extraordinário;
Repouso semanal remunerado;

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula dialogada;

➢ Estudo de Texto;

➢ Seminário;

➢ Ensino com pesquisa;

➢ Resolução de Exercícios;

➢ Discussão em grupo.

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema.

11/03 a 15/03

➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Conteúdo: Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF;

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula expositiva;

➢ Estudo de Texto;

➢ Ensino com pesquisa;

➢ Resolução de Exercícios;

➢ Discussão em grupo

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema.

18/03 a 22/03

➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Conteúdo: Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: 2ª parcela do 13º salário; Falta, hora; Falta dia.

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula expositiva;

➢ Atividade Avaliativa Dissertativa em Grupo;

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema.

25/03 a 29/03



➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Conteúdo: Desconto de Descanso Semanal
Remunerado – DSR; o Contribuição sindical; o Pensão
alimentícia; o Vale transporte;

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula dialogada;

➢ Estudo de Texto;

➢ Seminário;

➢ Ensino com pesquisa;

➢ Resolução de Exercícios;

➢ Discussão em grupo.

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema.

01/04 a 05/04

➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Conteúdo: Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida.

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula dialogada;

➢ Estudo de Texto;

➢ Ensino com pesquisa;

➢ Resolução de Exercícios;

➢ Discussão em grupo

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema.

08/04 a 12/04

➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Conteúdo: Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida.

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula expositiva;

➢ Estudo de Texto;

➢ Seminário;

➢ Ensino com pesquisa;

➢ Resolução de Exercícios;

➢ Discussão em grupo.

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema.

15/04 a 18/04



➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2.5 Calcular folha de pagamento com procedimentos
rescisórios em suas várias modalidades

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Conteúdo: Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Procedimentos para cálculos rescisórios por:
Decisão do empregador.

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula expositiva;

➢ Estudo de Texto;

➢ Ensino com pesquisa;

➢ Resolução de Exercícios;

➢ Discussão em grupo

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema.

22/04 a 26/04

➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2.5 Calcular folha de pagamento com procedimentos
rescisórios em suas várias modalidades

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Conteúdo: Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Procedimentos para cálculos rescisórios por:
Decisão do empregador.

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula dialogada;

➢ Estudo de Texto;

➢ Ensino com pesquisa;

➢ Resolução de Exercícios;

➢ Discussão em grupo

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema.

29/04 a 03/05

➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2.5 Calcular folha de pagamento com procedimentos
rescisórios em suas várias modalidades

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Semana Pauo Freire

06/05 a 10/05



➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2.5 Calcular folha de pagamento com procedimentos
rescisórios em suas várias modalidades

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Conteúdo: Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Procedimentos para cálculos rescisórios por:
Decisão do empregador.

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula dialogada;

➢ Estudo de Texto;

➢ Ensino com pesquisa;

➢ Resolução de Exercícios;

➢ Discussão em grupo

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema.

13/05 a 17/05

➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2.5 Calcular folha de pagamento com procedimentos
rescisórios em suas várias modalidades

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Conteúdo: Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Procedimentos para cálculos rescisórios por:
Decisão do empregado (pedido ou abandono);

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula expositiva;

➢ Estudo de Texto;

➢ Ensino com pesquisa;

➢ Resolução de Exercícios;

➢ Discussão em grupo.

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema.

20/05 a 24/05

➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2.5 Calcular folha de pagamento com procedimentos
rescisórios em suas várias modalidades

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Conteúdo: Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Procedimentos para cálculos rescisórios por:
Decisão do empregado (pedido ou abandono);

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula dialogada;

➢ Estudo de Texto;

➢ Ensino com pesquisa;

➢ Resolução de Exercícios;

➢ Discussão em grupo.

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema.

27/05 a 31/05



➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2.5 Calcular folha de pagamento com procedimentos
rescisórios em suas várias modalidades

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Conteúdo: Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Procedimentos para cálculos rescisórios por:
Iniciativa de ambos;

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula dialogada;

➢ Estudo de Texto;

➢ Ensino com pesquisa;

➢ Resolução de Exercícios;

➢ Discussão em grupo.

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema.

03/06 a 07/06

➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2.5 Calcular folha de pagamento com procedimentos
rescisórios em suas várias modalidades

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Conteúdo: Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Procedimentos para cálculos rescisórios por:
Iniciativa de ambos;

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula dialogada;

➢ Estudo de Texto;

➢ Ensino com pesquisa;

➢ Resolução de Exercícios;

➢ Discussão em grupo.

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema.

10/06 a 15/06

➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2.5 Calcular folha de pagamento com procedimentos
rescisórios em suas várias modalidades

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Conteúdo: Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Procedimentos para cálculos rescisórios por:
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula expositiva e dialogada;

➢ Estudo de Texto;

➢ Ensino com pesquisa;

➢ Resolução de Exercícios;

➢ Discussão em grupo.

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema.

17/06 a 19/06



➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2.5 Calcular folha de pagamento com procedimentos
rescisórios em suas várias modalidades

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Conteúdo: Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Procedimentos para cálculos rescisórios por:
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Procedimento Didático:

➢ Aula expositiva e dialogada;

➢ Estudo de Texto;

➢ Ensino com pesquisa;

➢ Resolução de Exercícios;

➢ Discussão em grupo.

➢ Revisão Geral do Conteúdo apresentado e
desenvolvimento de trabalho pertinente ao tema.

24/06 a 28/06

➢ 1.1 Identificar as parcelas componentes da
remuneração.

➢ 1.2 Identificar os pagamentos feitos a empregados e os
encargos sociais incidentes.

➢ 2.1 Calcular adiantamento salarial.

➢ 2.2 Consultar tabelas de contribuições dos
empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para
aplicação de encargos.

➢ 2.4 Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.

➢ 2.5 Calcular folha de pagamento com procedimentos
rescisórios em suas várias modalidades

➢ 1. Definições: Salário; Remuneração. Proventos.
Jornada de trabalho: mensal, semanal/hora, comissionado,
outros. Encargos sociais.

➢ 2. Procedimentos para Cálculos de folha de
pagamento: Salário; Adiantamento de salário; Hora extra;
Férias; 1ª parcela do 13º salário; 2ª parcela do 13º salário;
Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade;
Adicional noturno; Adicional extraordinário; Repouso
semanal remunerado; Salário família; Salário maternidade;
Comissões Descontos: o Adiantamentos; o Contribuição
Previdenciária – INSS; o Imposto de renda retido na fonte -
IRRF; o 2ª parcela do 13º salário; o Falta hora; o Falta dia;
o Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR; o
Contribuição sindical; o Pensão alimentícia; o Vale
transporte; Outros descontos permitidos: o Assistência
médica; o Alimentação; o Empréstimos consignados; o
Seguro de vida. Procedimentos para cálculos rescisórios
por: Decisão do empregador; o Decisão do empregado
(pedido ou abandono); o Iniciativa de ambos; o
Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência); o
Prazo determinado.

➢ Encerramento das aulas com revisão das Bases
Tecnológicas, habilidades e competências.

01/07 a 02/07



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec
 

IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: CÁLCULOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO Módulo: 1º MÓDULO

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

➢ 1. Analisar a estrutura de salários.
➢ Trabalho Dissertativo (em Grupo); Trabalho
Dissertativo (individual); Participação em Sala de
Aula; Resolução de Exercícios

➢ Habilidades:

➢ Destreza

➢ Trabalho em Equipe

➢ Comportamentos:

➢ Disciplina

➢ Organização

➢ Pontualidade

➢ Conhecimentos:

➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito

➢  Desenvolveu a atividade proposta e
demonstrou conhecimentos com clareza e
coerência

➢ 2. Sistematizar os procedimentos para
elaboração da folha de pagamento.

➢ Trabalho Dissertativo (em Grupo); Trabalho
dissertat ivo individual;  Estudo de Caso;
Participação em Sala de Aula, Resolução de
Exercícios

➢ Habilidades:

➢ Destreza

➢ Trabalho em Equipe

➢ Comportamentos:

➢ Disciplina

➢ Organização

➢ Pontualidade

➢ Conhecimentos:

➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Apresentar aplicação do conhecimento de
acordo com os critérios apresentados.



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec
 

V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: CÁLCULOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO Módulo: 1º MÓDULO

Atividades 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

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO Organização da recepção aos
alunos.

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas.

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem.

Reunião de Planejamento,
Reunião de Curso

MARÇO
Propos tas  de  A t i v i dades
Coletivas e Dinâmicas para
integração dos estudantes.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas.

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas.

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem.

Reunião Didático - Pedagógico

ABRIL Propostas de Atividades de
Estudo de Caso.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas.

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas.

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

C o n s e l h o  d e  C l a s s e
Intermediário, Reunião de Curso

MAIO Propos tas  de  A t i v i dades
Dissertativas em Grupo.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas.

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas.

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem.

Reunião Didático - Pedagógico

JUNHO
Propos tas  de  A t i v i dades
Coletivas e Dinâmicas para
integração dos estudantes.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas.

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas.

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem.

JULHO Revisão Gera l  das Bases
Tecnológicas.

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas.

Reunião de Planejamento,
Conselho de Classe Final



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
•GONÇALVES, Gilson. Coleção Prática Trabalhista - Resumo Prático de Folha de Pagamento: Cálculos - Coleção Prática
Trabalhista. 5º Ed. Curitiba: Juruá Editora

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
06 a 10/05 - Semana Paulo Freire

Aula interdisciplinar entre as disciplinas GRA – Gerenciamento das Rotinas Administrativas e CFP – Cálculo de Folha de Pagamento
do 1º modulo de Recursos Humanos, sobre Remuneração / Proventos e Administração do Tempo.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Contínua: acontecendo no horário de aula e fazendo o link da aula anterior, retomando assuntos já conversados. Correção de prova.

IX – Identificação:
Nome do Professor: PERLINSON AUGUSTO ALONSO NOGUEIRA

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O planejamento deste componente curricular apresenta metodologias de ensino diversificadas, trabalhando a teoria e a prática,
contextualizando os conceitos com o dia a dia do aluno e valorizando o trabalho em equipe. Os instrumentos e critérios de avaliação,
bem
como de recuperação, possibilitam que o aluno possa ser avaliado de maneira holística e de forma contínua. Também está em
consonância com o projeto pedagógico dessa Unidade Escolar através de propostas de integração e/ou interdisciplinares. Diante do
exposto,
manifesto-me favorável a execução desse plano de trabalho.

Nome do Coordenador: ARIELA FERNANDA POLIDO

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


