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19 a 23/10 
 

✓ Componente Curricular: 

Língua Inglesa 
ASSUNTO: UNIT – Around the clock 
 
Dê início ao estudo da unidade 6, onde você 
aprenderá a dizer horas em inglês e conhecerá 
o vocabulário novo referente a este assunto.  
 
Em seguida, como forma de fixar seu 
conhecimento, responda os exercícios 
propostos.  
 
Segue, em anexo, as orientações para 
responder as atividades do livro, páginas 52 à 
55, durante o encontro online.  
 
Não esqueça de datar as páginas nas 
atividades do livro! 

 

 

 
 
 
  
 

Observação: 

Em todas as atividades realizadas, coloque a data. Isso facilitará as nossas correções. 



 

ORIENTAÇÕES PARA RESPONDER AS PÁGINAS 52 À 55, DURANTE O ENCONTRO ONLINE. 

 

PÁGINA 52 

Observe as imagens da cena de abertura, depois responda oralmente: 

Que lugar é representado na cena de abertura? 

O que você sabe sobre Londres? 

O que chama sua atenção na cena? 

Você já ouviu falar do Big Ben? 

 

PÁGINA 53 

QUESTÃO 1 

Observe a cena de abertura e encontre a hora indicada pelo relógio da Torre de Westminster. 

What time is it? It’s seven thirty. 

Agora, marque a imagem do relógio que está indicando a hora acima. 

QUESTÃO 2 

Enumere os relógios na ordem indicada na transcrição abaixo. 

TRANSCRIÇÃO: 

1: What time is it? It’s eight o’clock. 

2: What time is it? It’s ten fifteen. 

3: What time is it? It’s  midnight. 

4: What time is it? It’s two forty-five. 

5: What time is it? It’s midday. 

6: What time is it? It’s one thirty. 

 

QUESTÃO 3 

Observe a cena de abertura e encontre Brownie. 

PÁGINA 54 

EXPLORE 

Observe as imagens e leia as legendas. 

QUESTÃO 4 

Observe as imagens dos relógios, depois relacione-as às frases que descrevem as horas por 

extenso. 



 

PÁGINA 55 

EXPLORE 

Leia as frases, prestando atenção às imagens e aos verbos destacados. 

QUESTÃO 5 

Complete as frases com as horas por extenso. Siga o modelo. 

Resposta pessoal. 

QUESTÃO 6 

Observe as imagens, depois leia os balões de fala. 


