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Unidade curricular Grego 
Docente responsável  Martinho Tomé Martins Soares 
Outros docentes   
 
Objetivos de aprendizagem  (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

 
Neste primeiro contacto com o Grego clássico, privilegia-se a aquisição de vocabulário, bem como o conhecimento da 
morfologia e da sintaxe nucleares para o entendimento e manuseio básico da língua. Assim, no final da unidade curricular, 
os alunos que a completarem serão capazes de: 

1. ler corretamente textos gregos segundo a pronúncia antiga; 
2. reconhecer vocabulário essencial e sua relação etimológica com a Língua Portuguesa;  
3. conhecer os modelos da flexão nominal;  
4. dominar a flexão verbal no que respeita à voz ativa e médio-passiva, nos modos indicativo, imperativo e infinitivo; 
5. conhecer as regras fundamentais da sintaxe; 
6. traduzir textos simples para português;  
7. verter frases para grego; 
8. conhecer temas da cultura e da sociedade grega antiga. 

 
 
 
 
 
Conteúdos programáticos 

 
I. Ortografia e leitura: 1. O alfabeto: as vogais, as consoantes, os ditongos. Noções de quantidade, de timbre; os espíritos.  
2. Regras de acentuação; as enclíticas.  
 
II. Morfologia 1. O sistema nominal: género, número, casos. 2. Noções de raiz, tema, vogal temática, desinência.  
3. O sistema verbal: tempo, modo, voz. 4. O artigo. 5. A flexão nominal: as declinações;  
os pronomes demonstrativos e os pronomes pessoais. 6. A flexão verbal: o verbo eimi. Os tempos e os modos dos verbos  
em –ω e dos verbos contractos; a voz activa e a voz média. 7. Algumas palavras invariáveis: advérbios, conjunções,  
preposições, partículas.  
 
III. Sintaxe 1. A frase simples: a oração interrogativa; a negação; principais complementos circunstanciais.  
2. A sintaxe dos casos. A coordenação e a subordinação. 
 
IV. Léxico 1. Famílias etimológicas. 2. Organização do vocabulário por campos semânticos.  
 
V. A Atenas do século V a.C.: política, cultura, organização social e profissional, economia… 
 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
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O conteúdo Ortografia e leitura corresponde ao objetivo 1. 
O conteúdo Léxico corresponde aos objetivos 2, 6 e 7 
O conteúdo Morfologia corresponde aos objetivos 3, 4, 6 e 7. 
O conteúdo Sintaxe corresponde aos objetivos 5, 6, 7. 
O conteúdo A Atenas do século V a.C. corresponde ao objetivo 8. 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

 
O método é heurístico e construtivista: o aluno é levado a deduzir os conteúdos gramaticais a partir do estudo  
dos textos. Com a ajuda dos alunos, o professor faz sistematizações gramaticais. 
Valoriza-se a participação na aula: os alunos são continuamente solicitados a intervir. A tónica será colocada  
na análise e tradução de textos adaptados de Balme, M. G. & Lawall, G. (20032), que o professor disponibiliza  
previamente na plataforma online. Estes são traduzidos pelos alunos em casa e corrigidos na aula. 
Será solicitada a versão de frases para grego clássico e a resolução de exercícios de aplicação gramatical,  
para consolidação dos conteúdos lecionados 
 
Avaliação contínua:  
Testes escritos, trabalho na aula, trabalhos de casa; exercícios de leitura e escrita. O progresso do aluno é constantemente 
analisado pelo professor. 

Nota final: 
participação na aula e trabalhos de casa (30%), 2 fichas de avaliação (20%) 
2 testes escritos (1 por semestre) = 50%. 

 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
  
 
Mediante a leitura, a análise sintática e morfológica e a tradução de textos gregos os alunos:  
aplicam a pronúncia e as regras de acentuação (objetivo 1);  
adquirem vocabulário (objetivo 2);  
apreendem a flexão verbal e nominal (objetivos 3 e 4); 
deduzem as principais regras da sintaxe (objetivo 5); 
exercitam as competências de tradução (objetivo 6); 
conhecem factos e figuras da antiga cultura e sociedade grega (objetivo 8). 
A versão de frases para grego e a resolução de exercícios de aplicação gramatical visam pôr em prática os objetivos  
7, 5, 4, 3, 2. 
 
 
 
Bibliografia de consulta 

 
São fornecidos aos alunos, através da plataforma online, textos de grego para leitura, análise e tradução. 
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