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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments”  
Microlearning Clips 
Clipe 7: “Que tipos de impostos existem?” 
Descrição do clipe 

 

 

Imagem 
representativa 

 
 

Título Que tipos de impostos existem? 

Breve 
descrição 

A atividade destina-se a ajudar os alunos a entender os principais tipos de 
impostos em vigor na União Europeia. 

Pormenores Finalidade: 

Os alunos devem entender os principais tipos de impostos em vigor na União 
Europeia. 

Objetivos: 

Identificar e entender os principais tipos de impostos em vigor nos Estados-
Membros. 

Entender as diferenças entre impostos diretos e indiretos. 

Explicar a necessidade de tributar as atividades das pessoas singulares e coletivas. 

Identificar em que categoria se enquadra cada exemplo apresentado. 

 

Materiais: 
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Microclipe “Que tipos de impostos existem?” 

Quadro interativo (ou apenas um projetor LCD) 

Vocabulário: 

impostos, impostos diretos e indiretos, imposto sobre as sociedades, imposto 
especial sobre o consumo, IVA 

Como utilizar 
esta lição 

Etapas da atividade: 

Passe a secção introdutória do clipe. Pare o clipe e certifique-se de que os alunos 
perceberam o enredo. 

Passe a primeira secção onde são apresentados os conceitos de imposto direto e 
indireto. Explique por que razão uma parte do rendimento mensal individual vai 
para os impostos e como está relacionada com os benefícios que essa pessoa 
recebe. Explique por que razão o imposto indireto é diferente do imposto direto. 

Passe as secções seguintes onde a Gabrielle, a professora de economia, apresenta 
exemplos de impostos diretos e indiretos. Discuta com os alunos todos os 
conceitos apresentados nos exemplos. 

Passe a secção em que a professora conclui os exemplos, apresentando os aspetos 
principais das duas categorias de impostos. Passe a última secção e examine os 
direitos aduaneiros e a sua necessidade para a economia. 

Recapitulação: 

Pode organizar um debate na aula baseado nos conceitos apresentados no 
microclipe. Os tópicos abordados podem incluir: 

Pedir aos alunos que façam uma lista dos impostos diretos e indiretos pagos pela 
sua família ao longo do tempo. 

Organizar um jogo na aula em que um aluno faz de funcionário aduaneiro e os 
outros têm de levantar um pacote e pagar os direitos se necessário – dependendo 
do seu valor. 

Também pode utilizar o jogo educativo incluído nesta secção como trabalho de 
casa para consolidar os conceitos apresentados na aula. 

Categoria Microaprendizagem 

Alvo Crianças 

Principal 
grupo-alvo 

9 a 12 anos de idade 

Áreas 
temáticas 
relacionadas 

Economia, Ética, História da Europa, Inglês como Segunda Língua, Ciências 
Humanas  
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