
 

 

DIZENDO AS HORAS EM INGLÊS 

“What time is it?” ou “What is the time?” são formas comuns para perguntar horas. Para responder 

com horas exatas seria assim:  

1:00 – It’s one o’clock. (É uma hora em ponto). 

3:00 – It’s three o’clock. (São três horas em ponto). 

Obs.: “o’clock” só é usado para horas exatas.  

Para entender as horas fracionadas é necessário que imaginemos algumas coisas. 

1º – Imagine que esse círculo é uma pizza.  

  

 

2º – Se comermos a parte vermelha da pizza, pode-se dizer que comemos metade (half) 

 

3º – Agora imagine que essa pizza é um relógio. Quantos minutos correspondem a “half”? 

Corresponde a 30 minutos. 

           

 

As palavras past ou after vão aparecer para indicar minutos que já passaram. Ex.: 

4:30 – It’s four thirty.      OU    It’s half past four.  

2:30 – It’s two thirty.       OU     It’s half past two.  

Já se passaram 30 minutos após as horas indicadas! 



 

Agora continuemos a imaginar que aquele círculo é nossa pizza. Se eu pegar ¼ (a quarter) dessa 

pizza, quantos minutos equivale “a quarter”? “A quarter” equivale a 15 minutos. 

 

 

          

No relógio acima vemos que são 6:45 (It’s six forty-five), ou quinze para as sete (It’s a quarter to 

seven). Esse TO significa os minutos PARA a próxima hora. Ex.: 

2:45 – It’s two forty-five.    OU   It’s a quarter to three. 

9:45 – It’s nine forty-five.   OU    It’s a quarter to ten.  

 

E se fosse 4:15? Dizemos que são quatro e quinze; em inglês, além dessa forma, eles também dizem 

que é um quarto da hora depois ou passado das quatro horas, ou seja: It’s a quarter after four. Veja 

mais exemplos: 

8:15 – It’s eight fiftteen.        OU     It’s a quarter after eight. 

11:15 – It’s eleven fifteen.     OU    It’s a quarter after eleven.  

Há também o “a.m” e o “p.m”. Deve-se usar o “a.m” para as horas da manhã e da madrugada. O 

“p.m” deve ser usado para horas da tarde e da noite. Logo, se for três horas da madrugada, 

deveremos dizer: It’s three a.m, já se for três horas da tarde, devemos dizer: It’s three p.m. Para 

meio-dia temos as palavras midday ou noon e para a meia-noite usamos midnight. 

 

Para reforçar o que foi aprendido, há um link para assistir um vídeo bem legal de uma professora 

que explica o mesmo conteúdo. Enjoy! 

https://www.youtube.com/watch?v=NyZc-TJZQ80&feature=youtu.be 
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