
CURSO INTENSIVO DE GREGO ANTIGO 

LÍNGUA VIVA 

 
 
Enquadramento: 
 
Com o «Curso Intensivo de Grego Antigo: Língua Viva – Iniciação», pretende-se 

fornecer aos formandos uma introdução à língua grega, num conjunto de sessões que 

serão guiadas pelo método vivo e indutivo. 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. 

 

Formador: Mario Díaz Ávila; 

 
Manual: Díaz, M., Alexandros. To hellenikon paidion, Ed. Cultura Clásica.com, 

Granada, 2014. ISBN: 978-84-935798-7-6. 

 

Local: Escola Secundária D. Pedro V, Lisboa; 

 

Data: 23, 24, 25, 26, 27 e 29 de Julho de 2019; 

 

Número de horas: 25 (1 crédito); 

 

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

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

 

Preço: 80€ público geral e 65€ associados da CLENARDVS e funcionários do 

Agrupamento de Escolas D. Pedro V. 
 
 
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 sua família, 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. 

 

 



Conteúdos do Curso de Formação  

 

1. Primeira sessão (4 horas): Capítulo I-II. 

 

a. Conteúdos comunicativos: 

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

dizer adeus). 

• Apresentar, solicitar e fornecer informações pessoais. 

• Apresentar ou falar sobre terceiros. 

• Expressar gostos, preferências e passatempos. 

• Estabelecer relações familiares e falar sobre os membros da 

família. 

b. Conteúdos formais: 

• O alfabeto. 

• Pronomes pessoais. 

• Introdução ao verbo e ao nome dentro de expressões 

comunicativas básicas.  

• Afirmação e negação. 

• O género: masculino, feminino e neutro (-ος, -η, -ον): 1.ª e 2.ª 

declinações no singular e no plural neutro (artigo, nomes e 

adjetivos). 3ª declinação em -τηρ (πατήρ, μήτηρ, θυγάτηρ) no 

singular. 

• Preposição ἐν. 

• Introdução ao possessivo. 

• Introdução ao verbo: εἰμί e os verbos do grupo A (-ω) e B2 (-έω 

/ -ῶ). 

• Pronome relativo e orações relativas: introdução. 

 

2. Segunda sessão (4 horas): Capítulo III 

 

a. Conteúdos comunicativos: 

• Situar no espaço. 

• Descrever espaços exteriores (cores, formas ...). 

• Fazer comparações. 

• Falar sobre as actividades diárias básicas. 

• Conhecer frutas e legumes, assim como animais. 

 

 



b. Conteúdos formais: 

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

• Adjetivos: -oς, -η / -α, -ον. Introdução aos graus do adjectivo.  

• Preposição περί. 

• Pronome relativo e orações relativas: fazer definições. 

• Orações subordinadas adverbiais: de lugar, de tempo e 

causais. 

 

3. Terceira sessão (4 horas): Capítulo IV 

 

a. Conteúdos comunicativos: 

• Descrever acções diárias. 

• Relatar situações. 

• Fazer comparações. 

• Expor, brevemente, um acontecimento. 

b. Conteúdos formais: 

• Preposições: εἰς, μετά, ἀντί, ἐκ, κατά, ἐπί. 

• Usos dos casos. 

• Oração subordinada adverbial condicional. 

• Introdução ao infinitivo. 

 

4. Quarta sessão (4 horas): Capítulo V 

 

a. Conteúdos comunicativos: 

• Falar sobre a casa. 

• Descrever espaços interiores. 

• Descrever acções diárias: rotina. 

• Conhecer os momentos do dia. 

• Usar números em situações diárias. 

• Falar de comida e fazer uma receita. 

b. Conteúdos formais: 

• Substantivos masculinos 1.ª declinação (-ης, -ου ὁ). 

• Adjectivo μέγας, μεγάλη, μέγα. 

• O verbo: grupo B1 (-άω / -ῶ). 

• Adjectivo: grau comparativo. 

• Expressões de tempo: acusativo e genitivo. 

• Numerais cardinais (1-10 e 20). 

• Conectores textuais. 



5. Quinta sessão (4 horas): Capítulo VI 

 

a. Conteúdos comunicativos: 

• Falar da educação na Grécia Antiga. 

• Contar uma história no presente. 

• Expressar possessão. 

• Dar ordens. 

• Expressar necessidades e desejos. 

• Lidar com situações quotidianas. 

• Falar sobre acções e sua frequência. 

• Saber expressar quantidades. 

• Conhecer as principais partes do corpo humano. 

 

b. Conteúdos formais: 

• 1.ª declinação (-α, -ης ἡ).  

• Dativo de posse. 

• Pronomes pessoais e pronomes demonstrativos (ὅδε, οὗτος, 

ἐκεῖνος). 

• Preposições: παρά, ὑπό, ἄνευ. 

• Adjectivo: πολύς, πολλή, πολύ. 

• Adjectivo: grau superlativo I. 

• Advérbios de frequência. 

• Numerais cardinais. 

• Introdução à 3.ª declinação. 

• Imperativo. 

• O genitivo. 

• Infinitivo e as orações infinitivas (concertadas). 

• Oração subordinada adverbial temporal. 

 

 

6. Sexta sessão (4 horas) 

 

• Exercícios e sistematização da matéria lecionada; teste final. 

 

 

 

 

 



Objectivos a atingir: 

 

1. Adquirir competência comunicativa oral e escrita do Grego Antigo, nível básico 

(A1). 

Compreender e usar expressões quotidianas comuns e frases básicas 

destinadas a necessidades imediatas satisfatórias.  

Apresentar-se e apresentar os outros, pedir e dar informações pessoais básicas 

sobre a sua casa, pertences e sobre as pessoas que conhece. Interagir de uma 

forma simples, desde que a outra pessoa fale lentamente e claramente e esteja 

disposta a cooperar. 

2. Estabelecer estratégias de comunicação na língua grega através de uma 

metodologia activa. 

 

a. Compreensão auditiva: Compreender os discursos que são lentos, que 

são articulados com cuidado e com pausas suficientes para assimilar o 

significado. 

b. Produção oral: Expressar-se com frases simples e isoladas, 

relacionadas com pessoas e lugares. Participar de conversas 

relacionadas com situações e actividades quotidianas. 

c. Compreensão de leitura: Compreender textos curtos e simples, lendo 

frase por frase, compreendendo palavras e frases básicas e correntes. 

d. Produção escrita: Escrever expressões e frases simples sobre si 

mesmo, sobre outras pessoas, sobre o lugar onde vive e sobre as 

actividades a que se dedica. Saber como solicitar e dar informações e 

detalhes pessoais por escrito. 

3. Mostrar recursos para o ensino do Grego, em grego. 

Aprender a integrar nas aulas as quatro habilidades de comunicação no 

processo de ensino-aprendizagem, através de materiais e recursos 

diversificados, realizando actividades que motivam os alunos a aprender o 

Grego Antigo. 

 

Metodologias de realização do Curso de Formação:  

 

1. 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. 



2. 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. 

3. 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. 

4. O manual a ser seguido será Ἀλέξανδρος, τὸ Ἑλληνικὸν παιδίον e outros 

materiais gráficos e audiovisuais que o suportam. 

5. O nível do curso é equivalente a A1 (do capítulo I ao VI do manual supracitado). 

 

 

Regime de avaliação:  

 

1. participação nas actividades propostas ao longo da formação (30%).  

2. prova escrita final (70%). 

 

Bibliografia fundamental:  

 

• Díaz, M., Alexandros. To hellenikon paidion, Ed. Cultura Clásica.com, Granada, 

2014. ISBN: 978-84-935798-7-6. 

• Martínez, C. y Ovejas, M., Mythologica, Cultura Clásica, Granada, 2016. ISBN: 

84-935798-9-0. 

 

 

 


