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ATIVIDADE DE INGLÊS Nº 17 

PREZADOS PAIS: 

As atividades podem ser respondidas no caderno, não é necessário imprimir.  

Para acompanhamento do vocabulário, por gentileza assistir ao vídeo abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=NyZc-TJZQ80 

Nas últimas atividades aprendemos como dizer as datas em inglês! Hoje vamos aprender como 
dizer as horas. 

LEARNING THE TIME – WHAT TIME IS IT? 

“What time is it?” significa “Que horas são”. Na língua inglesa, também temos diversas formas de 
se dizer as horas. 
Por exemplo: 
1:00 – It’s one o’clock. (É uma hora em ponto). 
3:00 – It’s three o’clock. (São três horas em ponto). 
2:20 – It’s two twenty. (São duas e vinte). 
5:40 – It’s five forty. (São cinco e quarenta). 
Obs.: O “o’clock” só é usado para horas exatas. Ex.: 1:00, 4:00, 10:00. Seria o nosso “em ponto” 
em português. 
Para entender as horas é necessário que imaginemos algumas coisas. 

1º – Imagine que esse círculo é uma pizza.   
 

 

 

2º – Se comermos toda a parte vermelha da pizza, pode-se dizer que teremos comido ½ (a half). 

 

 

 

3º – Agora imagine que essa pizza é um relógio. Quantos minutos correspondem a “a half”? “A 
half” corresponde a 30 minutos. 



 

 

 

           

Em inglês, podemos dizer que são oito e trinta (It’s eight-thirty) ou que são oito e meia (It’s half 
past eight). Por exemplo: 
4:30 – It’s four thirty (São quatro e trinta). 
It’s half past four. (São quatro e meia). 
2:30 – It’s two thirty (São duas e trinta). 
It’s half past two. (São duas e meia). 
Agora continuemos a imaginar que aquele círculo é nossa pizza. Se eu pegar ¼ (a quarter) dessa 
pizza, quantos minutos equivale “a quarter”? “A quarter” equivale a 15 minutos. 

          

No relógio acima é possível notar que são 6:45 (It’s six forty-five), ou ainda podemos dizer que são 
quinze para as sete (It’s a quarter to seven). Por exemplo: 
2:45 – It’s two forty-five. (São duas e quarenta e cinco). 
It’s a quarter to three. (São quinze para as três). 
9:45 – It’s nine forty-five. (São nove e quarenta e cinco). 
It’s a quarter to ten. (São quinze para as dez). 
E se fosse 4:15? Em português, dizemos que são quatro e quinze; já em inglês, além dessa forma 
usada, eles também dizem que é um quarto depois das quatro, o que equivaleria a dizer: (It’s a 
quarter after four). Por exemplo: 
8:15 – It’s eight fiftteen. (São oito e quinze). 
It’s a quarter after eight. (É um quarto depois das oito). 
11:15 – It’s eleven fifteen. (São onze e quinze). 
It’s a quarter after eleven. (É um quarto depois das onze). 
Um outro recurso utilizado para se dizer as horas é o “a.m” e o “p.m”, ambas são expressões que 
se originaram do latim. “Am” indica “anti meridium”; e p.m, “post meridium”. Deve-se usar o “a.m” 
para indicar as horas antes do meio-dia, ou melhor, para expressar todas as horas de meia-noite a 
meio-dia. O “p.m” deve ser usado para horas após o meio-dia, ou ainda, para todas as horas que 
estão compreendidas entre meio-dia e meia-noite. Logo, se for três horas da madrugada, 
deveremos dizer: It’s three a.m, já se for três horas da tarde, devemos dizer: It’s three p.m. 
(Fonte: Brasil Escola) 

 

 

 

 

ATIVIDADES: 



 

 

 

1 – Associe as horas por extenso com os números correspondentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 -  Coloque as horas indicadas em números: 

 

3 – Desenhe as horas nos relógios: 

 

 

 


