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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clipe 10: “Podem os impostos ajudar a proteger o ambiente?” 
Descrição do clipe 

 

 

Imagem 
representativa 

 
Título Os impostos podem ajudar a proteger o ambiente? 

Breve descrição A atividade destina-se a ajudar os alunos a entender o que são impostos 
ambientais e como financiam a proteção do ambiente. 

Pormenores Finalidade: 

Os alunos devem entender o que são impostos ambientais e como financiam a 
proteção do ambiente. 

Objetivos: 

Identificar as ações que causam danos ao ambiente e como estas podem ser 
prevenidas. 

Explicar o que são impostos ambientais. 

Identificar os tipos de impostos ambientais. 

Materiais: 

Microclipe “Os impostos podem ajudar a proteger o ambiente?” 

Quadro interativo (ou apenas um projetor LCD) 

Vocabulário: 

impostos, ambiente, poluição 

Como utilizar 
esta lição  

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

Passe a secção “Impostos criados para financiar a proteção do ambiente”, 
identifique as fontes de poluição, os efeitos negativos delas resultantes e as 
medidas adotadas pelas autoridades para reduzir os danos ambientais. 

Passe a secção seguinte, pare o clipe e identifique os tipos de impostos 
ambientais apresentados e como se relacionam com os exemplos anteriores. 

Recapitulação: 

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

Identificar as fontes de poluição do ambiente na cidade e o seu impacto negativo 
no ambiente. Que tipos de impostos ambientais devem ser pagos por cada uma 
destas atividades poluentes? 

Fazer uma lista das medidas a tomar para reduzir ou eliminar os danos produzidos 
por estas atividades. 

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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