
Curso de Grego Antigo: Língua Viva  

Iniciação I 

 

 

I. Enquadramento: 

O “Curso de Grego Antigo: Língua Viva – Iniciação I” insere-se nas actividades de 

divulgação científica e de investigação desenvolvidas na área da didáctica do ensino da 

cultura e das línguas clássicas da Associação CLENARDVS. O presente curso pretende 

dar resposta a uma necessidade da formação de docentes que pretendam actualizar os seus 

conhecimentos de grego e, assim, poderem assegurar a leccionação das disciplinas de 

Grego (opcional no 12.º ano), de ICLC (oferta de escola), o funcionamento de Clubes de 

Grego ou Projectos de Cultura e Línguas Clássicas nas suas escolas. Sendo um curso de 

iniciação (que não pressupõe requisitos de conhecimento da língua), destina-se também 

àqueles que, nunca tendo estudado grego ou tendo-o estudado apenas no ensino 

secundário, queiram iniciar-se ou aprofundar o conhecimento da língua. 

O processo de aprendizagem assentará, sobretudo, nas metodologias directas, sendo 

que as explicações gramaticais constituirão uma parte necessária, mas secundária. A 

aquisição de vocabulário, assim como parte significativa da componente gramatical, far-

se-á gradual e naturalmente. Assim, o discente aprenderá a língua grega de uma forma 

análoga à utilizada na docência das línguas modernas. As sessões privilegiarão o grego 

falado e a leitura directa de textos, sem mediação de dicionário. 

 

Formadora: Soraia Patrícia Duarte Tabaio 

 

Manual: ATHENAZE, An Introduction to Ancient Greek, Book I, de M. Blame, G. Lawall 

e J. Morwood.  

Será utilizada uma adaptação ao método directo feita pela formadora Soraia Tabaio. 

 

Destinatários: Professores do Ensino Básico e Secundário e todos os interessados em 

conhecer e/ou aprofundar a língua e a cultura gregas. 

 

 



II. Data de realização, duração e número de vagas  

Início: 25 de Setembro de 2021  

Fim: 13 de Novembro de 2021  

Aulas síncronas: com a duração de 90 minutos: 25 de Setembro; 2, 9, 16, 23 e 30 de Outubro; 

6, 13, 20 e 27 de Novembro. 

Número de horas: 25 (15 horas de aulas síncronas + 8h30 horas de trabalho autónomo 

+ 1h30 teste final) 

Vagas: máximo – 18.  

 

III. Objetivos: nível A1 (Grego Antigo)  

No final deste curso, espera-se que o formando seja capaz de: entender e usar 

expressões quotidianas através de frases simples, projectadas para atender às suas 

necessidades imediatas; apresentar-se e apresentar outras pessoas; pedir e fornecer 

informações pessoais básicas sobre a sua família, a sua casa, os seus pertences e as 

pessoas que conhece; relacionar-se, de maneira elementar, contanto que seu interlocutor 

fale devagar e claramente e esteja disposto a cooperar. A par disso, o curso objectiva 

propiciar a reflexão sobre a língua portuguesa a partir do reconhecimento do contributo 

da herança clássica na formação do léxico português; e explorar a possibilidade de 

integração de uma componente da língua e cultura greco-romana no currículo das escolas 

dos formandos docentes, adequada ao projecto educativo vigente e à realidade de ensino. 

 

IV. Regime de avaliação  

Os formandos são avaliados quantitativamente, numa escala de 1 a 10, de acordo com os 

parâmetros seguintes, cuja ponderação se especifica:  

• Assiduidade e participação activa nas sessões (30%);  

• Trabalho da componente autónoma (30%);  

• Teste final escrito (40%).  

 

V. Acreditação 

A formação está acreditada pelo Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua 

(CCPFC/ACC-105997/19) – 1 Crédito – 25 horas, para todos os Professores dos Ensinos 

Básico e Secundário, como formação geral.  

Todos os formandos receberão um certificado de frequência e conclusão do curso. 



VI. Conteúdos do curso de formação 

1. Primeira Sessão (Capítulo 0) 

1h30 + 00h30 

 O alfabeto. 

 Pronomes pessoais. 

 Introdução ao verbo εἰμί e ao nome dentro de expressões comunicativas 

básicas. 

 Entrar em contacto com outra pessoa (dizer olá, apresentar-se, dizer 

adeus). 

 Solicitar e fornecer informações pessoais. 

 Introdução ao vocabulário do Capítulo I – α. 

 

2. Segunda Sessão (Capítulo I - α) 

1h30 + 00h30 

 Artigo definido: masculino e neutro; nominativo e acusativo do singular. 

 Afirmação e negação.  

 Preposição ἐν. 

 As conjunções ἀλλά, οὖν, καί, γάρ, δέ. 

 A construção frásica grega. 

 Situar no espaço. 

 Descrever espaços (grande, pequeno, longe, perto...). 

 

3. Terceira Sessão (Capítulo I - β) 

1h30 + 00h30 

 Vocabulário do Capítulo I – β. 

 Regras de acentuação. 

 As preposições ἐν, ἐκ, πρός, ὑπό. 

 1.ª e 2.ª declinações (-ος, -η / -α, -ον). 

 Casos: nominativo e acusativo. 

 Descrição de imagens. 

 Relatar situações e movimentos: levantar, sentar, pegar, pousar. 

 

4. Quarta Sessão (Capítulo II - α) 

1h30 + 01h00 

 Vocabulário do Capítulo II – α. 

 As formas pronominais αὐτόν, αὐτό. 

 O imperativo presente, 2.ª pessoa do singular. 

 Α negativa do imperativo. 

 1ª, 2ª e 3ª pessoas do singular do pres. ind. dos verbos em -ω. 

 Os advérbios ἔτι, δεῦρο, μόλις, νῦν, οὐκέτι. 

 As partículas μέν... δέ... 

 Falar sobre a família e casa grega.  



5. Quinta Sessão (Capítulo II - β) 

1h30 + 01h00 

 Vocabulário do Capítulo II – β. 

 Nominativo, Vocativo, Acusativo, Genitivo, Dativo de nomes das 1ª e 2ª 

declinação. 

 Perguntar e responder: Onde? Para onde? Quando?  

 Conhecer os momentos do dia. 

 Usar números em situações diárias. 

 

6. Sexta Sessão (Capítulo III - α) 

1h30 + 01h00 

 Vocabulário do Capítulo III – α. 

 3ª pessoa do Plural, imperativo e infinitivo. 

 A preposição ἐκ com genitivo. 

 Dar ordens.  

 Expressar possibilidade. 

 

7. Sétima Sessão (Capítulo III - β) 

1h30 + 1h00 

 Vocabulário do Capítulo II – β. 

 Todos os casos singular e plural da 2ª declinação. 

 Algumas regras de acentuação: na declinação dos nomes. 

 A preposição ἐν com dativo. 

 Falar de comida e refeições. 

 

8. Oitava Sessão (Capítulo IV - α)  

1h30 + 1h00 

 Vocabulário do Capítulo IV – α. 

 1ª declinação: α puro, α misto e α alongando em η. 

 As preposições πρός (com genitivo), πρός (com dativo), ἀπό (com 

genitivo). 

 Verbos contractos em -εω. 

 Sintaxe dos verbos ἐθέλω e ἀκούω. 

 Expressar intenção. 

 

9. Nona Sessão (Capítulo IV - β) 

1h30 + 1h00 

 Vocabulário do Capítulo IV – β. 

 Declinação dos adjectivos irregulares μέγας e πολύς. 

 Nomes masculinos de tema em -α (1.ª declinação). 

 Nomes femininos de tema em -ο (2.ª declinação). 



 As preposições μετά (com genitivo e com acusativo), κατά (com 

acusativo), διά (com genitivo e com acusativo). 

 O lugar para onde οἴκαδε; o locativo οἴκοι. 

 Descrever percurso ou deslocação. 

 

10. Décima Sessão (Capítulo V - α) 

1h30 + 1h00 

 Vocabulário do Capítulo V – α. 

 Posição atributiva e predicativa do artigo. 

 As preposições ἀνά e ἐπί (com acusativo). 

 Verbos contractos em -αω. 

 Advérbios de modo derivados de adjectivos. 

 Exercício de composição. 

 

VII. Metodologias de realização do Curso de Formação: 

 A metodologia é baseada numa abordagem comunicativa, com o objectivo de 

desenvolver as quatro habilidades nos formandos (compreensão e expressão oral 

e escrita), além da interacção. Portanto, as aulas serão ministradas inteiramente 

em grego antigo, dando importância às habilidades comunicativas da língua. 

 A aprendizagem da gramática estará subordinada ao estudo e prática da língua 

grega, que deve ser entendida como um meio de aproximação à civilização grega. 

 Exercícios realizados em aula recriarão as situações de comunicação. O trabalho 

será desenvolvido a pares e grupos para incentivar a interacção em sala de aula 

virtual. 

 O manual a ser seguido será ATHENAZE e outros materiais gráficos e 

audiovisuais que o suportam. 

 


