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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Lições para adolescentes 
T02: Calma! Todos pagamos impostos.” 
Descrição da lição 

 

 

Imagem 
representativa 

 
Título Calma! Todos pagamos impostos. 

Breve descrição A lição é uma unidade didática autónoma online. Está estruturada em 4 secções 
principais:  

Secção 1 – Quando é que os adolescentes têm de pagar impostos? 

Secção 2 – O primeiro emprego 

Secção 3 – Cálculo do rendimento líquido 

Secção 4 – Isenção fiscal e evasão fiscal 

Pormenores Finalidade: 
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Os alunos devem ter uma discussão interessante sobre o primeiro emprego, as 
responsabilidades, a evasão fiscal e a tributação, o que pode realmente ajudar a 
que tirem mais proveito dos seus rendimentos. 

 

Objetivos: 

A lição pode revelar-se um recurso muito útil para os professores na preparação 
de uma aula sobre ética. Os alunos terão ao seu dispor uma lista de conceitos que 
terão de seguir ao longo da aula, nomeadamente: 

• O que é o rendimento ilíquido? 

• O que é o rendimento ilíquido?  

• Quando é que um adolescente pode trabalhar? 

• Os adolescentes têm responsabilidades fiscais? 

• Por que razão os contribuintes têm de preencher uma declaração 
fiscal anual? 

• O que é isenção fiscal? 

 

Materiais: 
Curso “Calma! Todos pagamos impostos.” 
Quadro interativo (ou apenas um projetor LCD) 
 
Vocabulário: 

impostos, tributação, contribuintes, responsabilidades fiscais, declaração fiscal, 
isenção fiscal 

Como utilizar 
esta lição 

Etapas da atividade: 

A lição pode servir de exercício de consolidação ou para trabalho de casa a seguir 
à aula sobre os impostos. Pode ser pedido aos alunos que respondam a 
questionários e comentem alguns dos cenários apresentados na aula, que 
correspondam às discussões e aos conceitos ensinados. Por exemplo, as tarefas 
podem ser: 

• Clarificar as condições em que os adolescentes podem conseguir 
empregos e explicar que tipos seriam.  

• Explicar aos adolescentes que, quando são contratados, passam a ter 
responsabilidades fiscais.  

• Esclarecer quando a tributação sobre o rendimento é aplicada aos 
trabalhadores adolescentes.  

• Preparar os adolescentes em termos de expectativas face ao primeiro 
emprego.  

• Ensinar aos adolescentes como calcular o rendimento líquido. 

• Explicar aos adolescentes a diferença entre isenção fiscal e evasão fiscal, e 
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motivá-los a escolher o caminho certo.  

 

Recapitulação: 

A lição pode ser utilizada integral ou parcialmente em secções, como os 
professores entenderem. A duração média da lição integral e das atividades 
didáticas complementares propostas é de cerca de 30 minutos. 

Categoria Aprendizagem com recurso às TIC 

Principal grupo-
alvo 

13 a 17 anos de idade 

Áreas 
temáticas 
relacionadas 

Economia, Ética, Inglês como Segunda Língua, Ciências Humanas  
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