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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clipe 5: “Beneficio dos impostos? Como?” 
Descrição do clipe 

 

 

Imagem 
representativa 

 
Título Beneficio dos impostos? Como? 

Breve 
descrição 

Este clipe explica as muitas formas como os impostos ajudam a melhorar a vida das 
crianças e de quem trata delas. A animação apresenta exemplos de vários 
benefícios oferecidos pelos serviços públicos financiados pelas receitas fiscais, 
centrando-se no papel vital que estes desempenham no dia-a-dia da comunidade. 

Em comparação, o clipe analisa as consequências de não pagar impostos. Aborda a 
questão da evasão fiscal. É descrita como uma forma ilegal de gerir os rendimentos 
próprios e revela uma grave falta de solidariedade social com consequências 
negativas para toda a sociedade. A importância de uma atitude responsável face 
aos impostos também é discutida, centrando-se em como a contribuição de cada 
contribuinte pode ajudar a dar um melhor nível de vida à comunidade. 

 

 

Pormenores Finalidade: 

Os alunos devem entender a forma como os impostos ajudam a melhorar a vida 
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das crianças e de quem trata delas. 

Objetivos: 

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

o O impacto direto que os impostos têm na vida das crianças 

o Como os impostos ajudam as crianças 

o O dinheiro coletado dos impostos beneficia a comunidade 

o As consequências de não pagar impostos 

o Evasão fiscal 

o Imaginar um mundo sem 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 “Beneficio dos impostos? Como?” 

Quadro interativo (ou apenas um projetor LCD) 

Vocabulário: 

impostos, evasão fiscal, contribuintes 

Como  utilizar 
esta lição 

Etapas da atividade: 

Introdução 

Coloque aos seus alunos uma série de perguntas abertas: 

- O que é financiado com o dinheiro coletado dos impostos? 

- Beneficias de um destes serviços ou equipamentos? Como? 

- Como seria a tua vida se estes serviços e equipamentos deixassem de 
existir? 

- Na tua opinião, o que aconteceria se a maioria dos contribuintes 
decidisse não cumprir as suas obrigações fiscais e deixar de pagar os 
seus impostos? 

Os impostos ajudam as crianças 

- Discuta com os alunos:  

o O dinheiro dos impostos beneficia apenas os adultos que pagam 
impostos? 

o Indica alguns dos serviços públicos que usas. 

O dinheiro dos impostos beneficia toda a comunidade 

- Discuta com os alunos:  

o Por que razão achas que podes beneficiar de serviços financiados 
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pelos impostos embora pessoalmente pagues poucos impostos?  

o É justo? Porquê? 

o Vê por que razão é importante melhorar o nível de vida de todos e 
como isto pode ajudar as comunidades a tornaram-se mais 
produtivas, eficazes, felizes, e proporcionar um ambiente de vida 
agradável. 

Evasão fiscal 

- O que é a evasão fiscal? 

o Deturpar a verdadeira situação junto das autoridades tributárias 
para reduzir o montante de impostos devidos 

- Discuta com os alunos as consequências da evasão fiscal 

o Menos verbas para os orçamentos públicos 

o Encargos mais pesados para os contribuintes honestos 

o Vantagens financeiras ilegais para a evasão 

- As pessoas que fogem aos impostos usam serviços públicos e 
infraestruturas? É justo?  

Imagine um mundo sem impostos  

- Pergunte aos alunos:  

o O que aconteceria a todos os serviços públicos atualmente 
prestados se toda a gente deixasse de pagar impostos? 

o Que recursos poderiam ser usados para manter os serviços 
públicos a funcionar se a comunidade deixasse de contribuir para o 
Orçamento do Estado? 

o Que serviços sofreriam se o dinheiro dos impostos não for 
suficiente para os financiar? 

o Como isto te afetaria e à tua família? 

- Discuta o papel dos contribuintes no financiamento dos serviços 
públicos e dos investimentos. 

Conclusão 

- Como os impostos afetam a tua vida? Qual é a importância dos serviços 
financiados pelos impostos para ti? 

- A evasão fiscal afeta-te? Como? 

- És capaz de imaginar a tua vida sem os serviços públicos financiados pelos 
impostos? Como seria? 

- Quem pode garantir que os orçamentos locais e o Orçamento do Estado 
têm recursos para financiar os serviços necessários? Qual é a importância 
de uma atitude responsável face aos impostos neste contexto? 

Categoria Microaprendizagem 
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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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