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Língua espanhola  4º Ano    

Atividade para sexta-feira (17 de abril de 2020) – 1 hora-aula.   

   

Actividad de hoy:   

 Apostila págs.: 13 e 14  

Horas  

Horas (Horas)  

  

Que horas são?  ¿Qué hora es?  

Você tem horas?  ¿Qué hora tiene?  

Meu relógio está um pouco (atrasado 

/ adiantado).  

Mi reloj está un poco (atrasado / 

adelantado).  

São dez horas.  Son las diez.  

Perto das dez horas.  Cerca de las diez.  

São quase dez horas.  Son casi las diez.  

Por volta das dez.  Alrededor de las diez.  

Daqui a uma hora.  En una hora más.  

Das dez às onze.  De las diez a las once.  

Até as dez horas.  Hasta las diez.  

Ao meio-dia  Al mediodía.  

À meia-noite.  A medianoche.  

Cinco para a meia-noite.  
Cinco para las doce (cinco para la 

medianoche).  

Oito e trinta (meia).  Ocho treinta (y media).  

Observe o relógio:  



 

assisitir oo vídeos  

link dos vídeos: https://youtu.be/ZCoQqo8G-90 

https://youtu.be/2fVcmllDB8A Página: 13.   

Essa atividade é escrever as horas por extenso em espanhol  Exemplo:   

a) Son las cuatro y media   

Página 14  

Ler o texto e responder as perguntas: a) 

Aonde querem ir as crianças?  

b) Que horas funcionará o parque?  
c) Quantas atrações tem no parque?  

d) O que disse a menina sobre sua atração preferida Qualquer dúvida estou 
à disposição   

  

  
¡Ojo!   

-   Eventualmente, em     horas quebradas, em vez de "quinze minutos", você  
pode utilizar "y cuarto", que significa um quarto de hora.   

Exemplo: sete e quinz e   =  siete y quince = siete y cuart o   

-   Para expressar os minutos passados de hora, como em 4h e 35min, por   

exemplo, existem duas formas:   

  1 -   Expressar quantos minutos faltam para completar a hora seguinte.   

Exemplo: Son veinticinco para las cinco.   

2   -   Expressar a hora seguinte, subtraindo os minutos que faltam para que ela  
se complete.   

Exemplo: Son cinco menos veinticinco.   

https://www.soespanhol.com.br/conteudo/Como_se_diz_Horas.ph p   
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