
CURSO INTENSIVO DE LATIM LÍNGUA VIVA 

Associação CLENARDVS - Promoção e Ensino da Cultura e Línguas Clássicas 

 

Formador: André Antunes 

 

 

CURSO INTENSIVO (NÍVEL DE INICIAÇÃO) 

 

Descrição: 

 

Com o Curso Intensivo de Latim, iniciação, pretende-se fornecer aos alunos uma introdução à 

língua do Lácio, num conjunto de sessões que serão guiadas pelo método vivo e indutivo. O 

processo de aprendizagem assentará, sobretudo, no método directo, sendo que as explicações 

gramaticais constituirão uma parte necessária, mas secundária. A aquisição de vocabulário, 

assim como de parte significativa da componente gramatical, far-se-á gradual e naturalmente. 

Assim, o discente aprenderá a língua latina de uma forma análoga à utilizada na docência das 

línguas modernas. As sessões privilegiarão o latim falado e a leitura directa de textos, sem 

mediação de dicionário. 

 

Calendário: de 24 a 29 de Julho, 4 horas diárias. 

 

Horário: das 09h00 às 13h00, com intervalo. 

 

Manual: Hans Orberg, Lingua Latina per se Illustrata (oferecido pela Associação CLENARDVS). 

 

Destinatários: Pessoas interessadas em estudar Latim, que nunca estudaram a língua ou que 

estudaram somente os seus rudimentos. 

 

Inscrição: 80 euros (20% de desconto para sócios da CLENARDVS e funcionários da Escola Básica 

e Secundária Passos Manuel). O número de vagas será limitado, por forma a garantir maior 

eficácia e qualidade das sessões: mínimo de 5 e máximo de 20 alunos por turma. 

  

Local: Escola Secundária de Passos Manuel. 

 

Programa:  

 

24/07/2017: Apresentações: os nomes e profissões em Latim; expressões latinas de saudação e 

despedida. Leitura do primeiro capítulo do manual: palavras masculinas, femininas e neutras; as 

conjunções et, quoque e sed; a preposição in; a flexibilidade na colocação das palavras na frase 

latina; a negação non; a marca interrogativa -ne; ubi; singular e plural dos substantivos da 

primeira e segunda declinações; adjectivos da primeira declinação.  

 

 

 



25/07/2017: Leitura do segundo capítulo do manual: o genitivo singular e plural; a conjunção 

-que; o pronome interrogativo quis, quae, quod; os números unus, una, unum; duo, duae, duo; 

tres, tres, tria; a família de palavras da segunda declinação em -er (e.g. puer). 

26/07/2017: Leitura do terceiro capítulo do manual: o acusativo; a terceira pessoa do singular 

dos verbos de todas as conjugações; verbos transitivos e intransitivos; o pronome is, ea, id 

(nominativo e acusativo do singular); cur e quia; neque; o pronome relativo quis, quae, quod 
(nominativo e acusativo do singular). 

 

 

27/07/2017: Leitura do quarto capítulo do manual: O vocativo. O imperativo da segunda pessoa 

do singular. O genitivo do pronome eius e o adjectivo suus, sua, suum; o pronome possessivo 

meus, tuus, suus. 

 

 

28/07/2017: Leitura do quinto capítulo do manual: o acusativo plural da primeira e da segunda 

declinações; as preposições in, sine, a(b), cum, e(x), in; o ablativo da primeira e segunda 

declinações; is, ea, id: declinação completa; a terceira pessoa do plural dos verbos de todas as 

conjugações.  

 

 

29/07/2017: Exercícios e sistematização da matéria lecionada; teste final.  

 

Objectivos: 

Permitir ao aluno pronunciar frases básicas em latim (apresentação, saudação e despedida). 

Fornecer aos alunos as estruturas básicas das declinações.  

Fornecer aos alunos, pelo método indutivo, um corpus lexical latino.  

Expor os formandos a uma metodologia da Língua Latina pelo método vivo. 

 

Avaliação: 

Para que o formando seja avaliado, deve comparecer a pelo menos 75% das aulas. No final, 

deve realizar um pequeno teste de avaliação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO INTENSIVO DE LATIM (NÍVEL AVANÇADO) 

 

Descrição: 

Com o Curso Intensivo de Latim, nível avançado, pretende-se expor o método directo e indutivo 

a alunos que, tendo previamente estudado a língua latina através de outros métodos, desejem 

conhecer e aprofundar a mesma língua por outras vias. Uma vez que o conhecimento gramatical 

já se encontrara adquirido nas suas bases essenciais, poder-se-á percorrer mais rapidamente os 

primeiros capítulos do manual, fornecendo ao aluno um contexto situacional, no qual poderá 

utilizar e aplicar activamente, em uso, a língua latina, ao mesmo tempo que adquire novas 

competências de leitura directa. Assim, o discente aprenderá a língua latina de uma forma 

análoga à utilizada na docência das línguas modernas. As sessões privilegiarão o latim falado e 

a leitura de textos, sem mediação de dicionário.  

 

 

Calendário: de 24 a 29 de Julho, 4 horas diárias. 

 

Horário: das 14h00 às 18h00, com intervalo. 

 

Manual: Hans Orberg, Lingua Latina per se Illustrata (oferecido pela Associação CLENARDVS). 

 

Destinatários: Pessoas que já estudaram latim e possuem um conhecimento das estruturas 

gramaticais essenciais, mas que desejam conhecer o método directo e indutivo.  

 

Inscrição: 80 euros (20% de desconto para sócios da Associação CLENARDVS e funcionários da 

Escola Básica e Secundária Passos Manuel). O número de vagas será limitado, por forma a 

garantir maior eficácia e qualidade das sessões: mínimo de 5 e máximo de 20 alunos por turma. 

 

Local: Escola Secundária de Passos Manuel.  

 

Programa:  

 

24/07/2017: Apresentações: rudimentos do Latim Conversacional. Leitura dos primeiro e 

segundo capítulos do manual: palavras masculinas, femininas e neutras; as conjunções et, -que, 

quoque e sed; a preposição in; a negação non; a marca interrogativa -ne; ubi; singular e plural 

dos substantivos da primeira e segunda declinações; os adjectivos da primeira declinação; o 

genitivo singular e plural da primeira e segunda declinações; o pronome interrogativo quis, quae, 

quod; os números unus, una, unum; duo, duae, duo; tres, três, tria.   

 

 

25/07/2017: Leitura dos terceiro e quarto capítulos do manual: o acusativo e o vocativo; a 

terceira pessoa do singular dos verbos de todas as conjugações; verbos transitivos e 

intransitivos; o pronome is, ea, id (nominativo e acusativo do singular); cur e quia; neque; o 

pronome relativo quis, quae, quod (nominativo e acusativo do singular); o imperativo da 

segunda pessoa do singular; o genitivo do pronome eius e o adjectivo suus, sua, suum; o 

pronome possessivo meus, tuus, suus. 



 

26/07/2017: Leitura dos quinto e sexto capítulos do manual: o acusativo plural da primeira e da 

segunda declinações; as preposições que regem alblativo: in, sine, a(b), cum, e(x), in; as 

preposições que regem acusativo: ad, ante, apud, circum, inter, per, post, prope;  o ablativo da 

primeira e segunda declinações; a terceira pessoa do plural dos verbos de todas as conjugações; 

quo e unde; o locativo; particularidades no uso dos nomes das cidades; a voz passiva (terceira 

pessoa do singular e terceira pessoa do plural de todas as conjugações verbais); o ablativo 

instrumental e o ablativo de meio.  

 

 

27/07/2017: Leitura dos sétimo e oitavo capítulos do manual: o dativo - singular e plural 

(primeira e segunda declinações); o pronome is, ea, id: declinação completa; o pronome 

reflexivo se; a distinção entre as partículas interrogativas –ne e num; imperativo do verbo esse; 

a repetição de conjunções: et… et, neque… neque, non solum… sed etiam; o pronome hic, haec, 

hoc; verbos compostos com preposições; o pronome ille, illa, illud; o imperativo da segunda 

pessoa do plural; quam e tam; tantus e quantus; o ablativo de preço; estudo sistematizado dos 

pronomes. 

 

 

28/07/2017: Leitura dos nono e décimo capítulos do manual: a terceira declinação; o genitivo 

plural em -um e -ium na terceira declinação; as preposições supra e sub; o pronome ipse, ipsa, 

ipsum; os fenómenos fonéticos de assimilação; a distinção entre as conjunções cum e quod; o 

infinitivo activo e a passiva de todas as conjugações; a construção impessoal necesse est; o 

ablativo de modo.  

 

29/07/2017: Exercícios e sistematização da matéria lecionada; teste final. 

 

Objectivos:  

Permitir ao formando um contexto em que possa exercitar os seus conhecimentos de língua 

latina. 

Rever as estruturas básicas das declinações em contexto de uso.  

Aprofundar, pelo método indutivo, o corpus lexical latino.  

Expor os formandos a uma metodologia da língua latina pelo método vivo. 

 

Avaliação: 

Para que o formando seja avaliado, deve comparecer a pelo menos 75% das aulas. No final, 

deve realizar um pequeno teste de avaliação.  

 

 

 

 

 


