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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clipe 6: “O que acontece se não pagares os teus impostos” 
Descrição do clipe 

 

Imagem 
representativa 

 
 

Título O que acontece se não pagares os teus impostos 

Breve 
descrição 

A atividade destina-se a ajudar os alunos a entender quais são as desvantagens e 
as consequências de não pagar impostos. 

Pormenores Finalidade: 

Os alunos devem entender quais são as desvantagens e as consequências de não 
pagar impostos. 

Objetivos: 

Identificar e perceber o conceito de “economia paralela” 

Explicar o que os produtos contrafeitos representam e por que razão prejudicam a 
economia. 

Explicar por que razão fugir aos impostos pode trazer consequências indesejáveis 
não só para as pessoas que fogem aos impostos, mas também para as pessoas 
envolvidas nas suas atividades.  

Debater como as pessoas podem ajudar a prevenir a evasão fiscal.  

Materiais: 

Microclipe “O que acontece se não pagares os teus impostos” 
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Quadro interativo (ou apenas um projetor LCD) 

Vocabulário: 

impostos, economia paralela, evasão fiscal, rendimentos 

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 “Como as pessoas tentam fugir aos impostos”, em que o 
Auditor explica o conceito de “economia paralela”. Pare o clipe e discuta o 
exemplo apresentado com os alunos. Discuta a razão por que evitar pagar 
impostos tem efeitos negativos na economia e o que pode acontecer a quem foge 
aos impostos. 

Passe a secção “Outra forma de uma empresa fugir aos impostos” em que é 
apresentada uma empresa numa situação semelhante. Pare o clipe e centre-se na 
razão por que a evasão fiscal tem efeitos negativos a nível pessoal e coletivo. 

Passe a secção “Como os cidadãos podem ajudar a prevenir a evasão fiscal” e 
sublinhe a razão por que é importante receber um recibo pelos bens e serviços 
que pagamos, e como isso contribui para o bom funcionamento da economia. 

Recapitulação: 

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

Pedir aos alunos que escrevam 3 coisas que podem acontecer se não pagarmos os 
nossos impostos. Debater o assunto na aula. 

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 
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