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Roteiro de estudos: 

Língua Inglesa 

 

Assistir ao vídeo proposto no link. 

Acompanhar o vídeo com o script abaixo em mãos. 

Fazer a atividade proposta. 

 

Hello, my friends! Tio Fefe here!  

Para ajudar a matar a saudade, gravei um vídeo para vocês e, para vê-lo, é só clicar ali 

embaixo.  

 

 

Link do vídeo: https://youtu.be/i2-s6PEv8ns 

 

No vídeo, vamos iniciar uma nova fase do nosso projeto. Vamos aprender as horas em inglês. 

 

Roteiro do vídeo:  

1- As horas exatas em inglês (de 1:00 até meia-noite) Foco: escrita e pronúncia  

2- Explicação das atividades. 

 

Para ajudar vocês, preparei um script que vocês vão seguir enquanto assistem ao vídeo. 

O script está nas páginas 2 e 3. E a atividade na página 4.  

Lembre-se de sempre repetir a frase quando for pedido, para melhora na pronúncia do inglês. 

So, LET’S GO!!! 

Stay home, stay safe!!!   

  

 

 

 

https://youtu.be/i2-s6PEv8ns


 

Script 

Tic…toc…tic…toc 

Que som é esse? 

De um pássaro?  

De um gato?   

NÃO...é o som do relógio!!! 

In English now… 

What sound is this?  

The sound of a bird?  

The sound of a cat?  

 

 

NOPE! It’s the sound of a clock! 

 

 

 

 



 

What time is it? 

1:00: It’s one o’clock! 

2:00: It’s two o’clock 

3:00: It’s three o’clock  

4:00: It’s four o’clock  

5:00: It’s five o’clock 

6:00: It’s six o’clock 

7:00: It’s seven o’clock  

8:00: It’s eight o’clock 

9:00: It’s nine o’clock 

10:00: It’s ten o’clock 

11:00: It’s eleven o’clock 

12:00 It’s twelve o’clock/ noon/ midday 

0:00 : It’s midnight  

 

 



 

Qual letra está vamos colocar? A partir dos exemplos acima e após ter assistido aos vídeos, 

complete com as letras que estão faltando:  

  

What time is it? 

0:00: It’s midnight 

1:00: It’s  ___N___   ___’ C___OC____ 

2:00:It’s  ___WO   ___’ CLO___ ___ 

3:00: IT’S ___H___ ___E   O’ ___ L___CK 

4:00: It’s FO___R   O’___LOC___ 

5:00: It’s ___IV___    ____’CLOCK 

6:00: It’s SIX   ___’ ___ ___OC___ 

7:00: It’s ___ E___VEN  O’ CL___C___ 

8:00 It’s ___IGHT ___’ CLOC___ 

9:00 It’s N___N___ O’CLOC___ 

10:00: It’s ___EN O’ ___LO___K 

11:00: It’s ELEV___N O’ C___ ___CK 

12:00 : It’s  ___OO___ 

  

    

 

 


