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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! AGAIN! Mais um vídeo legal para vocês 

aprenderem e se divertirem:  

 

 

Link do vídeo: https://youtu.be/0MYfzJWeuOE 

 

No vídeo, daremos seguimento ao nosso estudo sobre as horas em inglês. Hoje, 

falaremos das horas terminadas em 5 e 0 e a diferença das horas que vêm antes do meio 

dia e das que vêm depois. 

 

Roteiro do vídeo: 

1- Revisão de conteúdo da aula passada (o’clock)  
2- Revisão dos números terminados em 0 e 5 até o 60. 

3- Horas terminadas em 0 e 5. 

4- A.M / P.M ( para horas antes do meio dia e após o meio dia).  

5- Explicação dos exercícios. 

 

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

script está nas páginas 2, 3 e 4, e as atividades na página 5 .  

Lembre-se de sempre repetir as frases quando for pedido, para melhora na pronúncia do 

inglês. 

So, LET’S GO! 
Stay home, stay safe! 

https://youtu.be/0MYfzJWeuOE


Script 

 

Hello! What time is it? 

It’s 9 o’clock! 

It’s 6 o’clock! 

It’s 11 o’clock! 

 

WAIT A MINUTE!! 

E se eu quiser falar este horário? 

2:30? 

 

Para isso, vamos revisar os números de 0 a 60 terminados em 0 e 5.  

 

Repeat after me! 

 

0 = zero / ou 

5= five 

10=ten 

15= fifteen   

20= twenty 

25=twenty-five  

30 = thirty 

35= thirty-five 

40 = forty 

45 = forty-five 

50= fifty 

55= fifty-five  

60 = sixty 

 

 

 



Depois de revisar os números, vamos falar das horas com eles, ok?  

 

LET’S GO! 

What time is it?  

7:00 – It’s seven o’clock  

7:05 – It’s seven-o-five ( a letra “o” indica o zero) 

7:10 – It’s seven ten  

7:15 – It’s seven fifteen  

7:20 – It’s seven twenty  

7:25 – It’s seven twenty-five  

8:30 – It’s eight thirty or half past eight  

9:35 – It’s nine thirty-five 

9:40 – It’s nine forty 

9:45 – It’s nine forty-five 

10:50 – It’s ten fifty  

10:55 – It’s ten fifty-five 

10:60 – It’s ten sixty (????)  

Claro que esse horário não existe, né?  

Quando o relógio completa uma volta, a gente fala a hora + o’clock de novo  

 

 

 

 

 





 

Exercise 

 

1- Write out the time:  

Ex: 9:45: It’s nine forty-five  

 

a) 10:00 ___________________________________________________ 

b) 1:15 ____________________________________________________ 

c) 3:35 ____________________________________________________ 

d) 5:10 ____________________________________________________ 

e) 6:50 ____________________________________________________ 

f) 4:55_____________________________________________________ 

g) 1:00 _____________________________________________________ 

 

 

2- AM or PM?  

Obs: Procurar as palavras que não souberem num dicionário. Algumas já estarão em 

negrito para melhor compreensão.   

Sugestão: https://www.linguee.com.br/  

 

Ex: My class is at 1:15. AM or PM? PM 

a) Breakfast is at 8:00. AM or PM? ___________  

b) Dinner is at 7:00. AM or PM? __________ 

c) Lunch is at 12:30. AM or PM? ___________ 

d) School is at 1:00. AM or PM? ____________ 

e) The game is at 4:00. AM or PM? ____________ 

 

 

 

 

 

https://www.linguee.com.br/

