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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clipe 9 “O que é rendimento e como é tributado?” 
Descrição do clipe 

 

 

Imagem 
representativa 

 
 

Título O que é o rendimento e como é tributado? 

Breve 
descrição 

A atividade destina-se a ajudar os alunos a entender o conceito de rendimento e 
como a tributação se aplica neste caso. 

Pormenores Finalidade: 

Os alunos devem entender o conceito de rendimento e como a tributação se aplica 
neste caso. 

Objetivos: 

Identificar e entender a tributação do rendimento para pessoas singulares e 
coletivas. 

Entender os benefícios decorrentes de pagar os impostos sobre o rendimento. 

Materiais: 

Microclipe “O que é o rendimento e como é tributado?” 

Quadro interativo (ou apenas um projetor LCD) 

Vocabulário: 

impostos, rendimento, receita, sistema social, necessidades comuns 

Como utilizar Etapas da atividade: 
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esta lição Passe a secção introdutória do clipe. Pare o clipe e certifique-se de que os alunos 
perceberam o enredo. 

Passe a primeira secção “Apresentação do imposto sobre o rendimento – pessoas 
singulares e coletivas”. Explique por que razão as empresas são consideradas 
“pessoas coletivas” e devem pagar o seu imposto sobre o rendimento tal como 
uma pessoa singular. Discuta o “rendimento” e o que acontece com o dinheiro 
quando um empregado recebe o seu salário. 

Passe a secção “Os impostos que os empregados pagam” e analise o mecanismo de 
tributação do rendimento. A partir desta secção e até à última, identifique os 
benefícios decorrentes de pagar os impostos sobre o rendimento. Peça às crianças 
que participem na discussão e que façam em conjunto uma lista dos benefícios de 
que usufruem com base nos exemplos apresentados. 

Recapitulação: 

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

Pedir aos alunos que façam uma lista com os benefícios que a sua família recebe 
do sistema de segurança social. 

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, Matemática 
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