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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 5442 – Língua Grega I

Carga Horária Total da UC: 60 horas

Professor(a) Responsável: 

Lucia Sano

Contato: lucia.sano@unifesp.br

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º SEMESTRE

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras

OBJETIVOS

GERAIS: 

Iniciar os alunos na morfologia e na sintaxe da língua grega clássica, bem como apresentá-los ao universo
cultural grego do período clássico.

ESPECÍFICOS:

Tornar os alunos capazes de identificar certos radicais e desinências da língua grega e de traduzir textos
breves e adaptados do método Aprendendo Grego (ver referência abaixo).

EMENTA

A proposta do curso é oferecer uma introdução ao estudo do grego clássico a partir da tradução de textos
adaptados. Tem como objetivo analisar a formação de palavras e os usos dos casos na língua grega, a fim
de que  o  aluno  identifique  sua  propriedade morfossintática,  bem como refletir  sobre  o  emprego desse
conhecimento no ensino e aprendizagem das línguas modernas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

● O Alfabeto Grego clássico
● Fonética do Grego clássico
● Morfologia Nominal: formação e declinação: artigos, adjetivos de 1ª classe, 1ª e 2ª declinações
● Morfologia Verbal: o tempo presente dos modos indicativo e imperativo
● Sintaxe: predicado nominal e predicado verbal; uso dos casos vocativo, nominativo e acusativo
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METODOLOGIA DE ENSINO 

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

Encontros por videoconferência (Google Meet) às quartas-feiras, em dois horários: às 15h30 e às 19h30,
para solução de dúvidas. A critério do aluno, ele poderá acompanhar, na meia hora anterior ao horário
estabelecido, a apresentação de conteúdos teóricos e/ou correção de exercícios solicitados previamente.
Essa apresentação será gravada e disponibilizada posteriormente na plataforma Moodle. O total da carga
horária dessa atividade é de 14 horas.

● Atividades Assíncronas:
Semanalmente, os alunos deverão 1) ler o material teórico disponibilizado; 2) realizar exercícios e traduções
do grego para o português de textos breves e adaptados. Serão disponibilizados vídeos com conteúdos
teóricos e/ou correção de exercícios, bem como estabelecido um canal de comunicação com os monitores
da UC, que poderão atender os alunos via email,  whatsapp e videoconferência. O total da carga horária
dessas atividades é de 46 horas (9 horas para os vídeos e 37 horas para a realização das atividades).

● Disponibilização de Material:
O material para curso será disponibilizado em pdf e em vídeo. Será utilizada exclusivamente a plataforma
Moodle para disponibilização de material e de exercícios extras.

AVALIAÇÃO: 

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido”
Será solicitada, ao longo do curso, a realização de exercícios gramaticais e/ou de tradução do grego para o
português. A entrega dos exercícios será feita exclusivamente pela plataforma Moodle. Serão considerados a
frequência de entrega dos exercícios e a sua correção.

BIBLIOGRAFIA

Básica

THE JOINT ASSOCIATION OF CLASSICAL TEACHERS’ GREEK COURSE.  Aprendendo Grego.  São
Paulo: Odysseus, 2014, 2ª ed..

Complementar

BEARD, M.; HENDERSON, J.  Antigüidade clássica: o essencial. Lisboa: Gradiva, 1996.
RAGON, E. Gramática Grega. São Paulo: Odysseus Editora, 2011.

DOCENTES PARTICIPANTES

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária

Lucia Sano Letras Doutora DE 40 horas
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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

18/11/20 ● Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00
● Tempo destinado a vídeos: 45 min
●  Tempo destinado à realização das atividades: 2h45 4h30

25/12/20 ● Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00
● Tempo destinado a vídeos: 45 min
●  Tempo destinado à realização das atividades: 2h45

4h30

02/12/20 ● Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00
● Tempo destinado a vídeos: 45 min
●  Tempo destinado à realização das atividades: 2h45

4h30

09/12/20 ● Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00
● Tempo destinado a vídeos: 45 min
●  Tempo destinado à realização das atividades: 2h45

4h30

16/12/20 ● Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00
● Tempo destinado a vídeos: 45 min
●  Tempo destinado à realização das atividades: 3h15

5h

RECESSO – 23/12/2020 a 03/01/2021

06/01/21 ● Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00
● Tempo destinado a vídeos: 45 min
●  Tempo destinado à realização das atividades: 2h45

4h30

13/01/21 ● Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00
● Tempo destinado a vídeos: 45 min
●  Tempo destinado à realização das atividades: 2h45

4h30

20/01/21 ● Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00
● Tempo destinado a vídeos: 45 min
●  Tempo destinado à realização das atividades: 3h15

5h

27/01/21 ● Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00
● Tempo destinado a vídeos: 45 min
●  Tempo destinado à realização das atividades: 2h45

4h30

03/02/21 ● Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00
● Tempo destinado a vídeos: 45 min
●  Tempo destinado à realização das atividades: 2h45

4h30
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10/02/21 ● Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00
● Tempo destinado a vídeos: 45 min
●  Tempo destinado à realização das atividades: 2h45

4h30

17/02/21 ● Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00
● Tempo destinado a vídeos: 45 min
●  Tempo destinado à realização das atividades: 3h15

5h

24/02/21 ● Reunião síncrona pelo Google Meet: 2 horas
●  Tempo destinado à realização das atividades: 2h30

4h30

Total de horas em ADE 60h

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


