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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS DE LÍNGUA INGLESA – 6º ANO  
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Orientações:Após realizar a atividade preferencialmente entregar na escola, porém, se não for 

possível, deve ser enviada por whatsapp. Professora Samara 99919026. 

English Activities 

Olá meus queridos alunos. Essa etapa vamos trabalhar um pouco sobre as horas. 

Observe o diálogo: 

 

LET’S HAVE DINNER TOGETHER? 

 Paul: Hi, Jessie. How are you?  

 Jessie: I’m fine, thanks, and you? 

 Paul: I’m fine, too. Are you busy tonight?  

 Jessie: No, I’m not.  

 Paul: Let’s have dinner together? 

 Jessie: Of course! We meet in the cafeteria? 

 Paul: Yes! Oh, what time is it? 

 Jessie: It’s nine o’clock. 

 Paul: Oh, Gee! I must go. I’m late. 

 Jessie: See you tonight. 

 Paul: See ya. 

 

VAMOS JANTAR JUNTOS? 

 Paul: Oi, Jessie. Como você está?  

Jessie: Estou bem, obrigado, e você? 

 Paul: Estou bem. Você está ocupada hoje à 

noite? 

Jessie: Não, não estou. 

 Paul: Vamos jantar juntos?  

Jessie: Claro! Nos encontramos na 

cafeteria?  

Paul: Sim! Oh, que horas são? 

 Jessie: São nove em ponto.  

Paul: Oh, Meu Deus! Eu tenho que ir. Estou 

atrasado. 

 Jessie: Te vejo hoje à noite. 

 Paul:Até! 

 Para perguntar as horas em Inglês, usamos a expressão “What time is it? 

 E, para responder, usamos “It’s _____”. 

 Quando a hora for completa, usamos a expressão o’clock. Ex: 9:00 – It’s nine o’clock. 

 Porém, quando as foras não forem completas, dizemos a hora e os minutos. Ex: 9:20 – It’s nine 

twenty. 

 Para falar de meia hora usamos a expressão an a half. Ex: 9:30 – It’s nine and a half. 

 Nos países anglófonos as horas vão até 12. Então, usam-se as expressões a.m. and p.m. 

 a.m. (anti meridian): primeira parte do dia: meia-noite ao meio-dia – It’s 7 a.m. It’s time to study. 

 p.m. (post meridian): segunda parte do dia: meio-dia a meia-noite – It’s 10 p.m. It’s time for 

dinner. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALUNO(A): ________________________________________________________ 6º ANO ____ 

 

Now, it is up to you! Escreva, em inglês, as horas dadas, como os exemplos. 

 

03:00 p.m. It’s three o’clock. 

05:10 a.m. It’s five ten. 

 

a) 8: 00 p.m. _____________ 

b) 7:19 a.m. _____________ 

c) 5:00 a.m. _____________ 

d) 11: 30 p.m. _____________  

e) 12: 20 p. m. _____________ 

f) 15: 10 a. m. _____________ 

g) 07: 30 p. m. ______________ 

k) 12:00 p.m.________________ 

l) 2:00 a.m._________________ 

m) 5:00 p.m.________________ 

  

 

OBS: Se não lembrar dos números em inglês, volte para os conteúdos anteriores  onde já foram 

trabalhados. 


