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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clipe 2: “Como surgiram os impostos?” 
Descrição do clipe 

 

 

Imagem 
representativa 

 
 

Título Como surgiram os impostos? 

Breve descrição A atividade destina-se a ajudar os alunos a reconhecer as vantagens de pagar 
impostos, apresentando exemplos de antigos impostos estranhos na história da 
Europa. 

Pormenores Finalidade: 

Os alunos devem compreender as vantagens de pagar impostos. Devem 
encontrar exemplos de antigos impostos na história da Europa. 

Objetivos: 

Identificar exemplos de antigos impostos na história da Europa que são hoje 
considerados estranhos. 

Explicar quem é responsável por todo o dinheiro dos impostos. 

Identificar quem e como alguém beneficia de pagar impostos.  

Materiais: 
Microclipe “Beneficio dos impostos? Como?” 
Quadro interativo (ou apenas um projetor LCD) 

 

Vocabulário: 

impostos, benefícios, serviços públicos, serviços nacionais. 
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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 secção “Exemplos de impostos antigos na história da Europa e sua 
evolução até à data.” Pare o clipe e veja com os alunos se já alguma vez ouviram 
falar de antigos impostos estranhos na história da Europa. Explique a necessidade 
de pagar esses impostos naquele momento da história. 

Passe a secção “Quem é responsável por todo o dinheiro dos impostos?” Pare o 
clipe e explore a ideia das “instituições responsáveis”. Resuma quem é 
responsável pela gestão do dinheiro dos impostos a nível local e nacional. 

Passe as secções “Todos pagam, todos beneficiam” e “Reconhecer as vantagens”. 
Peça aos alunos que identifiquem numa lista quais os benefícios que eles e as 
suas famílias usufruem. 

Recapitulação: 

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

És capaz de indicar dois antigos impostos na história da Europa? Qual achaste 
mais interessante? 

És capaz de indicar quem é responsável por gastar equitativamente o dinheiro dos 
impostos a nível nacional?  

Todas as pessoas que beneficiam de certos serviços devem pagar os seus 
impostos? Porquê? Porque não? 

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

 

Categoria Microaprendizagem 

Principal grupo-
alvo 

9 a 12 anos de idade 

Áreas 
temáticas 
relacionadas 

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