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Este artigo tem a finalidade de apresentar, de forma 
clara e sintética, um relato de experiência que mostra a 
importância da informática na metodologia de ensino 

da disciplina de Contabilidade Geral desenvolvida nos cursos 
técnicos subsequentes de Administração, Agronegócios e 
Contabilidade do Instituto Federal do Amazonas – Campus 
Itacoatiara (Ifam/Cita). Tendo em vista que o objetivo 
primordial dos cursos técnicos do Instituto Federal do 
Amazonas – Campus Itacoatiara é formar um profissional 
qualificado para um mundo em constante evolução, sentiu-se 
a necessidade de aliar o conteúdo teórico apresentado em sala 
com o manuseio de uma planilha de informática que requeresse 
todo o conhecimento contábil adquirido na disciplina de 
Contabilidade Geral e inserisse o aluno em novas ferramentas 
que o auxiliassem no ensino da disciplina.  Nas constantes aulas 
ministradas em sala, foi observado que a disciplina sempre 
foi vista, pelos discentes, como um “bicho de sete cabeças”, 
algo de difícil assimilação, distante da realidade. Devido a 
isso, desenvolveu-se este projeto, que visava proporcionar aos 
discentes a oportunidade de presenciarem na prática todo o 
conteúdo teórico apresentado em sala, sendo composto por 
planilhas, gráficos e questionários, objetivando a assimilação 
mais fácil e produtiva. Como as aulas são ministradas no horário 
noturno, notava-se que o rendimento era muito prejudicado 
pelo cansaço dos alunos, que normalmente trabalham durante 
o dia.  Ao iniciar o manuseio das planilhas eletrônicas, pôde-se 
notar que eles passaram a interagir mais em sala, o que levou a 
um aumento na produtividade e, consequentemente, um maior 
rendimento na disciplina.
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