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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

- Ler e identificar os elementos básicos da língua hebraica. 
 
- Adquirir conhecimentos básicos sobre o calendário judaico, a literatura judaica, as celebrações e as instituições 
judaicas. 
 
- Identificar e caracterizar os principais momentos da história do povo judeu após o ano 70dc. 
 
Learning outcomes of the curricular unit  

- Read and identify the basic elements of the Hebrew language. 
 
- To acquire basic knowledge on the Jewish calendar, Jewish literature, celebrations and Jewish institutions. 
 
- Identify and characterize the key moments in the history of the Jewish people after the year 70AD. 
 
 
Conteúdos programáticos 

- Os elementos fundamentais da língua hebraica: morfologia, vocabulário e gramática 
 
- Introdução ao calendário judaico, à literatura judaica, às celebrações judaicas e às instituições judaicas 
 
- Introdução à história do povo judeu após o ano 70dc. 
 
Syllabus 
 
- Key elements of Hebrew morphology, vocabulary and grammar 
 
- Introduction to the Jewish calendar, the Jewish literature, the Jewish celebrations and Jewish institutions 
 
- Introduction to the history of the Jewish people after the year 70AD. 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Pretende-se que os alunos tenham uma introdução à cultura judaica sobretudo pelo estudo da língua hebraica para que 
consigam ter um entendimento básico do texto original do Antigo Testamento. 
Pretende-se ainda que os alunos conheçam os elementos básicos da identidade judaica contemporânea do Novo 
Testamento e posterior. 
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Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

It is intended to give students an introduction to Jewish culture especially the study of the Hebrew language so that they 
can have a basic understanding of the original text of the Old Testament. 
It is also intended that students know the basic elements of contemporary Jewish identity of the New Testament and 
later. 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

No que respeita à cultura hebraica, os conteúdos são expostos na aula ou é indicada uma bibliografia que os alunos 
deverão ler. A aprendizagem da gramática valoriza o recurso a exemplos tirados do Antigo Testamento que os alunos 
deverão conhecer e saber analisar. A avaliação é feita por um conjunto de 4 testes escritos de opção múltipla 
abrangendo elementos restritos da lecionação e um exame final global cobrindo o conjunto da matéria lecionada. A 
fórmula de avaliação é a seguinte: {[(Teste 1 + Teste 2 + Teste 3 + Teste 4) / 4 ] + Exame final} / 2 
 
 
Teaching methodogies (including evalution)  

With regard to Hebrew culture, the contents are exposed in class or is given a bibliography that students should read. 
Learning grammar appreciates the use of examples from the Old Testament that students should know and be able to 
analyze. The evaluation is made by a written set of 4 test multiple option covering elements of limited lecionação and an 
overall final examination covering the whole subject taught. The evaluation formula is as follows: {[(1 + Test Test Test 2 + 
3 + 4 Testing) / 4] + Final exam} / 2 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 

Dado que o objetivo da unidade curricular é o de introduzir os alunos à língua do Antigo Testamento, privilegia-se a 
explicação das regras gramaticais ilustrando-as por exemplos tirados do Antigo Testamento. 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

Since the objective of the course is to introduce students to the language of the Old Testament favors the explanation of 
grammatical rules illustrating them with examples taken from the Old Testament. 
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