
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL LAVINIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno:  Data: 28/09/2020 Semana: 

5 Professor: Mayra Toledo Turma: 5º ano   

Componentes Curriculares: Inglês 
Entregar: via google classroom até dia 
04/10/2020 

ATIVIDADE DE INGLÊS Nº 18 

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 

Na última atividade começamos a aprender as horas em inglês! Vamos exercitar mais um pouco? 

Caso seja necessário, revise as explicações da atividade anterior. 

PARTE 1 - LEARNING THE TIME – WHAT TIME IS IT? 

1 – Escreva as horas abaixo por extenso: 

a) 04:45 - ________________________________________________________ 

b) 08:30 - ________________________________________________________ 

c) 11:05 - ________________________________________________________ 

d) 10:15 - ________________________________________________________ 

e) 02:40 - ________________________________________________________ 

2 – Associe as horas por extenso com as horas do relógio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARTE 2 – LEARNING ABOUT TRAFFIC (APRENDENDO SOBRE O TRÂNSITO)  

1- Essa semana vocês estão finalizando o aprendizado sobre o trânsito. Assistam ao vídeo abaixo 
e pintem o desenho do semáforo conforme as informações que vocês entenderem no vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=kIyFoG4LmrA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Já que estamos falando de trânsito, que tal tentarmos descobrir o nome de alguns meios de 
transporte em inglês? (Caso não consiga identificar, pesquise as traduções de cada palavra) 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curiosidade sobre o trânsito em outros 
lugares do mundo:  
Você sabia que em alguns países onde se 
fala o inglês eles dirigem de um jeito 
diferente do nosso? Essa forma ficou 
conhecida como “mão inglesa”. O 
motorista f ica do lado direito do carro e 
dirige do lado esquerdo da rua, ao 
contrário do que fazemos no Brasil. 
Segundo historiadores, essa tradição é 
baseada em características da Roma 
Antiga. À época, os cavaleiros 
cavalgavam utilizando a mão esquerda, 
enquanto a direita f icava livre para as 
lutas. Os exércitos romanos também 
tinham como hábito marchar pelo lado 
esquerdo. À medida que as cidades foram 
se desenvolvendo no Reino Unido, as 
carruagens e os cavalos continuaram a 
serem conduzidos pelo lado esquerdo, 
característica que permaneceu com 
surgimento dos carros.  
 


