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PLANO DE ENSINO 
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE)
O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada
por sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas.

UNIDADE CURRICULAR:  
UCFB – 3353 – Língua Latina I

Carga Horária Total da UC: 60 horas

Professor(a) Responsável: 

Bianca Fanelli Morganti

Contato:

bianca.morganti@unifesp.br

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º SEMESTRE

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras

OBJETIVOS

GERAIS: 

Dar início ao estudo da morfologia e da sintaxe da língua latina, bem como ao estudo do universo cultural e
literário da antiguidade romana.

ESPECÍFICOS:

Tornar os alunos aptos a identificar as desinências das três primeiras declinações de nomes e suas funções
sintáticas,  as  conjugações  de  verbos  regulares  e  irregulares  no  tempo  presente,  nos  modos  indicativo,
infinitivo e imperativo. De posse desse instrumental, a uc tem o objetivo de capacitar os alunos a ler e
traduzir textos adaptados.

EMENTA

A proposta desta UC é a de introduzir os alunos no estudo da língua latina através da leitura e tradução de
passagens adaptadas da comédia “Aululária” de Plauto, e de epigramas selecionados de Marcial, aliados ao
estudo da gramática latina, com base no método “Aprendendo Latim” (editora Odysseus). Pretende-se ainda
observar, sempre que possível, a presença de elementos morfológicos, sintáticos e de estruturas da língua
latina nas línguas românicas dela derivadas, buscando incitar,  a partir disso, uma reflexão a respeito do
emprego desse conhecimento no ensino e na aprendizagem das línguas e de suas literaturas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Elementos de fonética, prosódia e pronúncia da língua latina

2. Morfologia verbal: a 1a, 2a, 3a, 4a e 3a/4a conjugações dos verbos regulares e irregulares no presente do
indicativo ativo, no infinitivo presente ativo e no imperativo presente ativo

3. Os casos em latim: terminologia, significado, número e gênero

4. Morfologia nominal: 1a, 2a e 3a declinações de substantivos e adjetivos, pronomes (pessoais, possessivos
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e interrogativos) e preposições.

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Atividades Síncronas:
Ocorrerão no mesmo dia da semana previsto na grade presencial (quarta-feira)

Reuniões Semanais com uso da ferramenta Google Meet, tanto no período vespertino (das 14h30 às 16h)
quanto  noturno  (das  19h30  às  21h).  Cada  reunião  terá  uma  hora  e  meia  de  duração.  Durante  esses
encontros síncronos serão revisadas as traduções que os alunos fizerem durante a semana, serão retomados
e revistos os aspectos gramaticais presentes nos textos, também serão solucionadas as dúvidas e discutidas
as dificuldades apresentadas pelos alunos. A carga horária total desta atividade será de 18 horas.

 Atividades Assíncronas:

Todas as demais atividades vinculadas à UC serão desenvolvidas de modo assíncrono, tal como descrito
abaixo:

A. Áudios e/ou Vídeos: Serão disponibilizados, no Google Classroom da UC, áudios e/ou vídeo-aulas com a
exposição  do  conteúdo  gramatical  do  curso,  para  que  os  alunos  possam  acessar  no  momento  que
considerarem mais adequado. A carga horária total desta atividade será de 12 horas.

B. Leitura e Tradução: A cada semana os alunos deverão se dedicar à leitura e tradução do texto da seção
estudada do método Aprendendo Latim. Ao final do curso, os alunos deverão entregar uma tradução como
parte das atividades exigidas para o cumprimento da disciplina. A carga horária total estimada para esta
atividade é de 12 horas.

C.  Exercícios: É  prevista  ainda  a  realização  de  séries  de  exercícios  referentes  ao  conteúdo  gramatical
estudado em cada seção do método. Os exercícios serão disponibilizados em plataformas virtuais (Google
Classroom e/ou Moodle) e serão contabilizados como parte das atividades exigidas para o cumprimento da
disciplina. A carga horária total estimada para esta atividade é de 12 horas.

D. Avaliação Final: Tradução de um texto previamente selecionado, que deverá ser postada pelos alunos na
plataforma virtual. A carga horária estimada para a execução da atividade é de 6 horas.

Carga Horária Total das Atividades Assíncronas: 42 horas.

 Disponibilização de Material:

Todo  o  material  necessário  para  o  cumprimento  da  UC  será  disponibilizado  aos  alunos  através  das
plataformas virtuais utilizadas. (Google Classroom e/ou Moodle).

AVALIAÇÃO: 

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido”

Os alunos serão avaliados com base em seu desempenho nas atividades realizadas pelas plataformas virtuais
(realização  dos  exercícios  gramaticais  e  da  atividade  final,  que  consistirá  na  tradução  de  um  texto
semelhante às feitas ao longo do curso com a supervisão do professor e suporte dos monitores da UC).
Também serão levados em conta no conceito final  “cumprido/não cumprido” a participação dos alunos
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através da sua interação nas plataformas virtuais utilizadas e com o professor.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA  

JONES, Peter V. e SIDWELL, Keith C. -  Aprendendo Latim: Gramática, Vocabulário, Exercícios e Textos. São
Paulo: Editora Odysseus, 2012. Seção 1, pp. 1-97. (* a seção 1 do método, que será usada nessa UC, nos foi
disponibilizada em pdf pela própria editora, como material de divulgação da publicação).

COMPLEMENTAR
LEWIS, Charlton T. & SHORT, Charles - A Latin Dictionary. Oxford: Oxford Clarendon Press, 1879. 
(* Disponível online através da plataforma Perseus Digital Library: 
HTTP://WWW.PERSEUS.TUFTS.EDU/HOPPER/TEXT?DOC=PERSEUS:TEXT:1999.04.0059)

DOCENTES PARTICIPANTES

Nome Origem
(Curso)

Titulação Regime de Trabalho Carga Horária

Bianca Fanelli Morganti LETRAS DRA DE 40H

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS

Opção de organização semanal

De 18 de novembro/2020 a 02 de março/2021 (Recesso 23/12/20 a 03/01/2021)

ATENÇÃO – OS FERIADOS NÃO ESTÃO COMPUTADOS

Semanas Atividades e carga horária Horas
/semana

18 a 21/11/20 - Tempo destinado a áudios/vídeos: 1h
- Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 18/11/20)
- Tempo destinado à leitura e tradução dos textos: 1h
- Tempo destinado à realização dos exercícios gramaticais: 1h

4h30

23 a 28/11/20 - Tempo destinado a áudios/vídeos: 1h
- Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 25/11/20)
- Tempo destinado à leitura e tradução dos textos: 1h
- Tempo destinado à realização dos exercícios gramaticais: 1h

4h30

30/11 a 05/12/20 - Tempo destinado a áudios/vídeos: 1h
- Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 02/12/20)
- Tempo destinado à leitura e tradução dos textos: 1h
- Tempo destinado à realização dos exercícios gramaticais: 1h

4h30

07 a 12/12/20 - Tempo destinado a áudios/vídeos: 1h
- Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 09/12/20)
- Tempo destinado à leitura e tradução dos textos: 1h
- Tempo destinado à realização dos exercícios gramaticais: 1h

4h30
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14 a 19/12/20 - Tempo destinado a áudios/vídeos: 1h
- Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 16/12/20)
- Tempo destinado à leitura e tradução dos textos: 1h
- Tempo destinado à realização dos exercícios gramaticais: 1h

4h30

21 a 22/12/20 - Tempo destinado a áudios/vídeos: 1h
- Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 18/11/20)
- Tempo destinado à leitura e tradução dos textos: 1h
- Tempo destinado à realização dos exercícios gramaticais: 1h

4h30

RECESSO – 23/12/2020 a 03/01/2021

04/01 a 09/01/21 - Tempo destinado a áudios/vídeos: 1h
- Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 06/01/20)
- Tempo destinado à leitura e tradução dos textos: 1h
- Tempo destinado à realização dos exercícios gramaticais: 1h

4h30

11/01 a 16/01/21 - Tempo destinado a áudios/vídeos: 1h
- Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 13/01/20)
- Tempo destinado à leitura e tradução dos textos: 1h
- Tempo destinado à realização dos exercícios gramaticais: 1h

4h30

18/01 a 23/01/21 - Tempo destinado a áudios/vídeos: 1h
- Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 20/01/20)
- Tempo destinado à leitura e tradução dos textos: 1h
- Tempo destinado à realização dos exercícios gramaticais: 1h

4h30

25/01 a 30/01/21 - Tempo destinado a áudios/vídeos: 1h
- Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 27/01/20)
- Tempo destinado à leitura e tradução dos textos: 1h
- Tempo destinado à realização dos exercícios gramaticais: 1h

4h30

01/02 a 06/02/21 - Tempo destinado a áudios/vídeos: 1h
- Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 03/02/20)
- Tempo destinado à leitura e tradução dos textos: 1h
- Tempo destinado à realização dos exercícios gramaticais: 1h

4h30

08/02 a 13/02/21 - Tempo destinado a áudios/vídeos: 1h
- Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 10/02/20)
- Tempo destinado à leitura e tradução dos textos: 1h
- Tempo destinado à realização dos exercícios gramaticais: 1h

4h30

15/02 a 20/02/21 Feriado: Carnaval 0

22/02 a 27/02/21 - Não haverá encontro síncrono esta semana. Os alunos deverão
fazer  e  postar  na  plataforma  virtual  a  tradução  de  um  texto
previamente selecionado como avaliação final da disciplina. (data
de entrega: 24/02/20)

6h

Total de horas em ADE 60h

10/03/2021 - Prazo final para preenchimento da pasta verde.


