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Unidade curricular Grego Bíblico 
Docente responsável  João Alberto de Sousa Correia 
Outros docentes  ------ 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

- Apresentar aos alunos os conhecimentos introdutórios e fundamentais da Sagrada Escritura; 
- Dotar os alunos das aptidões e competências básicas para traduzir os textos do Novo Testame nto e compreender as 
razões das diferenças de tradução; 
 
Learning outcomes of the curricular unit  

- To introduce students to the introductory and basic knowledge of Sacred Scripture; 
- To provide students with the basic skills and expertise to translate the texts of the New Testament and understand the 
reasons of translation differences; 
 
 
Conteúdos programáticos 

- Difusão da Koiné: carácter bil ingue das primeiras comunidades cristãs; 
- Caracterização do Grego Bíblico e influência semítica; 
- Análise filológica e literária de textos do Novo Testame nto, segundo proposta do professor ou pedido dos alunos. 
 
Syllabus 
 
- Disseminatio n of Koine: bilingual character of the early Christian communities; 
- Characterization of Biblical Greek and semitic influence; 
- Philological and literary analysis of New Testament texts , according to the proposal of the teacher or the students' 
request. 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

São os conteúdos programáticos que permitem alcançar os objetivos de aprendizagem a que nos propomos. 
 
Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

They are the syllabus of achieving the learning objectives we set ourselves. 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

A metodologia de ensino é simultaneamente expositiva e prática, sempre aberta às perguntas dos alunos. A avaliação 
tem em conta dois testes parciais (25% cada) e um exame final (50%). 
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Teaching methodogies (including evalution)  

The teaching methodology is both expository and pr actical, always open to questions from students. The assessment 
takes into account two partial tests (25% each) and a final exam (50%). 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 

As línguas aprendem-se pela via da análise morfológica e sintática e pela insistência na tradução. É por isso que 
privilegiamos a componente prática. 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

Languages are learned by means of morphological and syntactic analysis and the insistence in transla tion. That is why 
we favor the practical component. 
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