Grego Clássico I
1. Faculdade: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
2. Instituto de Estudos Portugueses
3. Curso Livre de Iniciação às Línguas Clássicas
4. Nível do Curso: Curso Livre com Diploma
5. Unidade Curricular: Grego Clássico I
6. Tipo de Unidade Extra-Curricular
7. Ano do Plano de Estudos: não se aplica
8. Semestre: 1º
9. Número de Créditos: 3 Formação de Professores: 3,4 créditos
10. Docente Responsável: Mª. Leonor Santa Bárbara
11. Número de Horas de Aula por Semana: 4
12. Objectivos da Unidade Curricular:
a) Aquisição de conhecimentos de língua grega que facultem a leitura e a compreensão de textos simples (50%).
b) Apreensão de técnicas de análise de texto que possibilitem a tradução de textos simples de Grego para
Português (25%).
c) Aquisição de competências na língua grega que facultem o uso de estruturas lexicais e morfo-sintácticas de
base (10%).
d) Estabelecimento de relações entre o Grego e as línguas actuais, em particular o Português, ao nível do léxico
e de estruturas morfo-sintácticas de base (10%).
e) Aquisição de conhecimentos mínimos de história e civilização gregas que facilitem a compreensão dos textos
estudados (5%).
f) Ler, analisar e traduzir com correcção para Português textos simples em língua grega.
g) Reconhecer e identificar as diversas construções morfo-sintácticas do Grego.
h) Possuir conhecimentos mínimos que possibilitem a compreensão, numa primeira leitura, de um texto simples
em língua grega.
13. Requisitos de Frequência: não se aplica
14. Programa:
I. FONÉTICA
1. O alfabeto grego e a sua pronúncia.
2. Qualificação dos sons: vogais, consoantes e ditongos.
3. A prosódia: vogais longas e breves.
4. A acentuação grega e as suas regras. Os espíritos.
5. Os sinais de pontuação.
6. Fenómenos fonéticos mais frequentes.
II. MORFOLOGIA
1. Os elementos constituintes do vocábulo: tema, morfema e lexema.
2. A flexão nominal: substantivos da 1ª. e da 2ª. declinações; artigo definido; adjectivos de 1ª. classe; pronomes.
3. A flexão verbal: noção de voz, modo, tempo, número e pessoa. Verbos temáticos e atemáticos. O verbo
III. SINTAXE
1. Os casos e as suas funções.
2. Os complementos circunstanciais: lugar, companhia, causa, tempo.
3. A proposição independente.
4. Orações coordenadas e subordinadas. Orações temporais e causais.
15. Bibliografia Recomendada:
ALEXANDRE Júnior, M., Gramática de Grego Clássico e Helenístico, Lisboa, Alcalá, 2003.
RAGON, E., Grammaire Grecque, Paris, J. de Gigord, 1982.
GOODWIN, William W., A Greek Grammar, Londres, Macmillan, 1978.
LIDDELL, H. G., Abridged Greek Lexicon, Oxford, Oxford University Press, 1977.
BAILLY, A., Dictionnaire de Grec-Français, Paris, Hachette, 1950.
16. Método de Ensino: O método de ensino usado é o método directo com abordagem progressiva.
17. Métodos de Avaliação: Usar-se-á o sistema de avaliação periódica sem exame, composto por pequenos
trabalhos realizados tanto na aula como em casa, pequenas intervenções na aula, exercícios de aplicação e duas
provas presenciais.
18. Língua de Ensino: Português
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