Grego Antigo no Colégio Equipe – Projeto Minimus
Turma 1
Quintas-feiras, das 18h20 às 19h20h, de 16 de março a 29 de junho.
Público: Interessados em geral, do 2º ao 7º ano.
Turma 2
Quintas-feiras, das 19h30 às 21h, de 16 de março a 29 de junho.
Público: Interessados em geral, a partir do 7º ano.
Valor: R$100,00 por mês.
O Projeto Minimus, vinculado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, introduzirá
este ano aulas de Grego Antigo no Colégio Equipe para duas turmas, uma vez por semana:
a primeira para alunos do Ensino Fundamental I e II, do 2º ao 7º ano, e público externo; e a
segunda para alunos do Fundamental II e Ensino Médio, professores, funcionários, pais e
público externo.
O objetivo do curso dirigido para a primeira turma é a introdução à língua grega
antiga, e à mitologia, iconografia e cultura clássicas. O material didático será elaborado
pelo próprio professor responsável, uma vez que não há um método adequado de Grego
Antigo para essa faixa etária. Para a segunda turma, utilizaremos uma tradução realizada
pela equipe do método Athenaze (Oxford University Press, 2011) e exercícios de fixação
suplementares. Esse livro busca se aproximar dos métodos modernos de ensino de língua
estrangeira, com a leitura de textos adaptados a partir de fontes originais, diferentemente
das gramáticas normativas e sistemas tradicionais de ensino de letras clássicas.
As aulas de Grego buscam apresentar aos alunos o universo da cultura clássica em
suas diversas manifestações, ampliar os seus horizontes e introduzi-los às instituições, aos
conceitos e às formas que fundaram a nossa civilização e que ainda se manifestam no
nosso dia a dia.
Equipe responsável pelo projeto:
Coordenadora – Paula da Cunha Correa (Profa. Ass. de Língua e Literatura Grega da
USP).
Professor – Márcio M. Chaves Ferreira (Mestre e Doutorando em Letras Clássicas pela
USP, professor de Grego Antigo desde 2011 no NELE – Núcleo de Ensino de Línguas
Estrangeiras, ligado ao Centro Acadêmico do Departamento de Filosofia da USP).

