
GREGO 
 
Este programa visa satisfazer simultaneamente dois objectivos: 

1. Facultar uma formação básica sobre aspectos fundamentais da cultura e língua gregas da época 
clássica; 

2. Servir de iniciação ao prosseguimento de estudos na área das Humanidades. 
 
 

Finalidades: 

 Contribuir para uma melhor compreensão da cultura ocidental pelo reconhecimento da herança cultural 
grega. 

 Sensibilizar para os valores estéticos do passado e reflectir sobre a sua actualidade ou anacronismo. 

 Avaliar criticamente o presente em confronto com o legado do passado. 

 Enriquecer e aprofundar o universo linguístico pelo reconhecimento dos contributos da língua grega para a 
língua portuguesa. 

 Contribuir para a formação integral do jovem. 
 
Objectivos Gerais 

No domínio da linguística: 

 Aceder à estrutura básica da língua grega clássica. 

 Desenvolver competências de análise morfo-sintáctica do texto grego. 

 Relacionar o funcionamento do sistema linguístico grego com o da língua portuguesa. 

 Desenvolver capacidades de reflexão linguística. 

 Transpor o texto grego para a língua portuguesa. 

 Reconhecer, na língua portuguesa, o contributo da língua grega para a formação de neologismos 
de carácter científico, técnico e artístico. 

 Enriquecer o vocabulário português nos diversos domínios pelo contributo dos conhecimentos 
adquiridos no estudo da língua grega. 

No domínio da cultura e da arte literária: 

 Adquirir informação básica sobre aspectos da vida dos Gregos. 

 Reconhecer, através do confronto entre o presente e o passado, a perenidade de valores 
humanísticos fundamentais. 

 Apreender as relações de semelhança e diferença entre alguns aspectos da nossa cultura e da 
cultura grega. 

 Avaliar o papel da herança clássica como importante factor comum da cultura europeia. 

 Verificar a repercussão da temática da literatura grega na portuguesa e estabelecer relações de 
semelhança, complementaridade ou até de contraste entre ambas. 

 
Conteúdos programáticos — perspectiva geral 

Do presente ao passado: 
- a presença da cultura e da língua gregas na cultura e na língua portuguesas. 
Do passado ao presente: 

I. Cultura / Civilização 
Aspectos da vida pública e privada na época clássica: 

- A Cidade 
- Família e Educação 
- Religião e Mitologia 
- Religião, Mitologia e Literatura 

II. Língua 
A língua grega: 

- bases morfo-sintácticas para a iniciação à leitura do texto grego elementar. 

 


