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Título do Curso:

CURSO DE GREGO KOINÉ

Justificativa
do Curso:

O curso deve dar a oportunidade aos participantes para compreender
e reproduzir os elementos básicos da sintática e semântica do grego
koinê que lhe for apresentada, com vista à compreensão mínima de
trechos do Novo Testamento na língua originalmente escrita.

Objetivo Geral:

Aprender aspectos básicos introdutórios do grego koiné

Objetivo
Específico:

(1) Entender a história da língua grega antiga e da koiné; (2)
Identificar o alfabeto grego e a estrutura gramatical básica da língua;
(3) Compreender a declinação e o uso dos casos (nominativo,
acusativo, genitivo, dativo e vocativo) nos substantivos, adjetivos,
artigos definidos e pronomes pessoais; (4) Conhecer a conjugação
dos verbos temáticos no indicativo, presente, ativo; (5) Conhecer a
conjugação do verbo irregular “ser/estar” no indicativo, presente; (6)
Compreender a declinação e o uso dos casos (acusativo, genitivo e
dativo) com preposições básicas; (7) Adquirir o vocabulário básico
para leituras do Novo Testamento.

Professor:

Francisco Véras

Carga Horária:

Semanal (3h), às segundas das 14h às 17h (12 aulas por mês, de
março a junho, totalizando 48h)

Ementa:

Introduz o participante aos elementos introdutórios da gramática do
grego koiné com vista ao aprofundamento da compreensão de textos
bíblicos do Novo Testamento, iniciando-o na semântica e sintática
básicas da língua com um vocabulário mínimo de 200 palavras.

Metodologia:

Aulas expositivas em lousa e uso de apostilas especialmente

elaboradas para o curso. Leitura repetida e em voz alta de textos do
Novo Testamento no original grego, em especial o partes do
Evangelho de São João.
Atividades:

Exercícios de leitura e tradução para fazer em sala e em casa.

Cronograma:

Disponibilidade de horário: segundas-feiras, das 14h às 17h.
(específico para o período de março a junho de 2019).
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Investimento:

R$ 30,00

