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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clipe 1: “O que são os impostos?” 
Descrição do clipe 

  

 

Imagem 
representativa 

 

 
Título O que são os impostos? 

Breve descrição O clipe apresenta os conceitos de imposto e tributação ao público jovem com a 
ajuda de um robô vindo do espaço sideral (2QT) que será o guia dos alunos. A 
lição apresenta o conceito de “contribuições comuns” e liga-o à ideia de apoiar o 
bem comum. Os conceitos são explicados utilizando exemplos do dia-a-dia com 
que os alunos podem facilmente identificar-se. 

Os impostos são individualizados entre outros tipos de pagamentos, 
apresentando-se as suas principais características. Cada característica é explicada 
de um modo simples utilizando suportes visuais e diálogos. É apresentada uma 
definição sintética de impostos, condensando os conceitos apresentados ao 
longo da lição. 

Pormenores Finalidade: 

A atividade visa ajudar os alunos a compreenderem os conceitos de imposto e de 
tributação. 

Objetivos: 

A lição é uma unidade didática autónoma online. Está estruturada como segue:  

o As principais características dos impostos 
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o Os impostos são uma contribuição comum 

o Financiamento do bem comum 

o O que distingue os impostos? 

o Uma definição básica dos impostos 

o Conclusão 

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. 

Materiais: 
Microclipe “O que são os impostos?” 
Quadro interativo (ou apenas um projetor LCD) 

  

Vocabulário: 

imposto, tributação 

Como utilizar 
esta lição 

Etapas da atividade: 

Introdução 

A lição pode começar por uma discussão sobre o tema dos impostos: 

- Quem quer dizer o que são os impostos?  

- Conhecem o conceito?   

- Parece-vos uma coisa estranha e totalmente fora da vossa realidade? 

A discussão irá introduzir o clipe e a sua personagem principal. O 2QT precisa 
de aprender sobre os impostos, mas não faz ideia porque existem, o que 
significam, como funcionam, quem tem de os pagar. 

As principais características dos impostos: os impostos são uma 
contribuição comum 

Depois de passar esta secção do clipe, veja se os alunos alguma vez 
pensaram em juntar recursos com os seus colegas ou amigos para realizar 
algo em conjunto.  

- Quais foram os resultados?  

- A união fez a força? 

As principais características dos impostos: financiamento do bem comum 

Depois de passar esta secção do clipe, explore a ideia de “serviço público”. 
Exemplifique com alguns dos serviços apresentados no clipe. Associe os 
serviços públicos às necessidades comuns e ao bem comum. 

Pergunte aos alunos se já usaram algum destes serviços e se conhecem a sua 
importância para a vida dos cidadãos.  

Explique como estes serviços são financiados. 
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O que distingue os impostos? 

Esta é a oportunidade ideal para examinar com a turma as questões 
levantadas pelo 2QT. Discuta os conceitos representados no diagrama 
(contribuição obrigatória, requerido apenas pelas autoridades públicas, 
usado para pagar bens e serviços públicos) 

Uma definição básica dos impostos 

Peça aos alunos que apresentem as suas próprias definições de impostos. 
Passe a secção do clipe. Compare a definição no clipe com as apresentadas 
pelos alunos e comente. 

Conclusão 

Pode ser organizado um debate baseado nos conceitos apresentados no 
microclipe: 

- És capaz de indicar um serviço público? 

- Beneficias dos serviços públicos? De que serviços públicos 
beneficias? 

- Toda a gente deve pagar pelos serviços públicos? Porquê? Porque 
não? 

- O que é que os impostos nos ajudam a realizar? 

Os alunos também podem realizar pequenas entrevistas aos pais, baseadas 
nas questões discutidas no fim da atividade, e depois apresentá-las na aula. 

 

Categoria Microaprendizagem 

Principal grupo-
alvo 

9 a 12 anos de idade 

Áreas temáticas 
relacionadas 

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