
Preposições

de tempo



Mark: Are you travelling in the summer?

Tom: No, but I went skiing in Italy in May, 

and I’m going to RJ on August 1st. 

Mark: Really? Me too! What time is your flight?

Tom: Awesome! Well, the plane departs at 8.20pm.

Marc: Oh! Mine departs in the morning.

Tom: Oh, Ok. But we’ll see each other there!

Marc: Sure!

Nesse bate papo dos meninos, eles 

falaram muitas expressões do tempo. Você 

olha as palavras em vermelho que ficam 

antes dessas expressões? Elas se 

chamam Preposições do Tempo.

As mais comuns são at, in, on. Mas como 

você sabe quando utilizar qual preposição?

Fica conosco para aprender disso!
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Para nós conseguir 

lembrarmos das preposições, 

aquí uma dica.

Só precisa lembrar o orden desse 

triângulo e associar o tamanho das 

preposições com a extensão do 

período de tempo.

Ou seja: de grande a pequeno, ou melhor:

de longo a curto

IN
ON

IN

AT
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Completa essas sentenças com 

seu ano de nascimento e seu 

mês de aniversário usando a 

preposição.

1 . I was born….

2 . My birthday is (só mes).

Séculos (centuries)

Decadas (decades)

Anos (years)

Estações (seasons)

Meses (months)

Semanas (weeks) 

Quando posso usar?

In the 21st century

In the 90s

In 2020

In the winter/ summer

In May / July

In the first week of June

Exemplos
IN
ON

IN

AT
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Completa essas sentença com 

sua data completa de 

nascimento usando a preposição.

1 . I was born….

Dias / datas (days / dates)

Pode ser o nome do dia ou 

o número. Se a data tem 

um nome especial, tambem

coloca-se on antes. 

Quando posso usar?

On Wednesday

On 15 April

On that day

On Christmas Day

On my birthday

Exemplos
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Completa essas sentença com 

sua informação usando a 

preposição.

1 . I always take a shower ….

Partes do dia (parts of 

the day)

Quando posso usar?

In the morning

In the afternoon

In the evening

Exemplos

Fun fact:

“Night” não é considerado 

uma parte do dia, então 

fala-se: at night.
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Completa essas sentença com 
sua informação usando a 

preposição.

1 . Normally, I go to bed ….

Horas (clock time)
Se a hora tem algum “nome” 

você também usa at.

Quando posso usar?

At three o’clock

At 7:30am

At lunch(time)

At noon/midday  (medio dia)

At that time

At the moment

Exemplos

Fun fact:

In the UK they say 

at the weekend.
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Quando não utilizar in, on ou at?

Nós não utilizamos essas preposições 

antes do que as seguintes palavras:

everyz

last this

tomorrow

yesterday
➢ My brother came 

home last Christmas.

➢ I do sport every 

morning.

➢ I leave school this 

year.

➢ The party is tomorrow

evening.

➢ We had a phone call 

yesterday.

Responda a pergunta no chat.

1. What did you do yesterday?
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On time quer dizer “no 

tempo programado”, “no 

horario agendado”

In time quer dizer “o 

suficientemente a tempo”

In time or on time?

Exemplo: We got to 

class in time to have

a coffee.

Exemplo: The plane 

took off on time.
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Outros usos para IN

Preposições de tempo

Nós também podemos utilizar in 

para falar do tempo requerido 

para completar algo.

I did the crossword in

five minutes. 

E outro uso é para falar de

um tempo futuro calculado

desde o presente.

The film begins in

an hour. 
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