DEPARTAMENTO DE PORTUGUÊS
GRUPO DE RECRUTAMENTO 300

LATIM A – 10º ano

Ano Letivo 2017/2018
Cursos Científico – Humanísticos

Objetivos da disciplina:













Adquirir conhecimentos específicos de cultura e civilização romanas.
Identificar a permanência de elementos culturais romanos na moderna civilização ocidental.
Relacionar aspetos relevantes da cultura portuguesa com a cultura clássica.
Interpretar o significado de valores tradicionais portugueses na sua relação com o passado.
Valorizar a identidade da língua portuguesa pelo conhecimento da língua-mãe.
Verificar a relação lexical entre a língua portuguesa e a latina.
Relacionar a estrutura da língua materna com a da língua latina.
Conhecer a estrutura da língua latina.
Aplicar conhecimentos, culturais e linguísticos, na compreensão do texto latino.
Expressar a mensagem do texto latino em língua portuguesa, tendo em conta a especificidade
de um e de outro código linguístico.
Refletir sobre a mensagem que o texto veicula.
Avaliar criticamente os valores transmitidos e a sua atualidade.

PLANIFICAÇÃO DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Aulas Previstas:
Aulas Previstas:
1º Período - ± 36 de 90m
2º Período - ± 37 de 90m

Aulas Previstas:
3º Período – ± 30 de 90m

CIVILIZAÇÃO E CULTURA
A herança clássica
Reconhecer a presença e a
influência da cultura clássica na
arte, na literatura e na civilização
ocidental.
Lendas e mitos greco‐romanos
Conhecer e interpretar as
narrativas míticas da Antiguidade.

A fundação de Roma
Conhecer a lenda e os factos
históricos relativos à fundação de
Roma.
Da Roma do Palatino ao domínio da
Itália
Explicar a história de Roma desde os
primórdios até ao domínio da Itália.

A religião romana
Conhecer as linhas orientadoras da
religião do Estado.
A vida em família e o quotidiano
dos Romanos
Conhecer a estrutura familiar
romana, explicar a importância e o
papel dos seus membros e
descrever as fases da vida.

Da Roma do Palatino ao domínio da
Itália
Explicar a história de Roma desde os
primórdios até ao domínio da Itália

GRAMÁTICA: conteúdos lecionados ao longo do ano
Fonética e Prosódia
Sintaxe e morfologia:
 morfossintaxe do nome e do adjetivo, dos pronomes e determinantes, e dos numerais, do verbo, do
advérbio e das partículas interrogativas, das preposições, das conjunções, das interjeições e das
interjeições.
 Os constituintes da frase
 Sintaxe das orações - Identificar as orações coordenadas.
 Os constituintes da frase
Léxico
História da língua latina e sua evolução
Do latim ao português

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

Escrita

Leitura


Testes
sumativos

50/%

Fichas de
trabalho:
 Questionários
escritos;
 Análise e
produção de
textos escritos;
 Retroversão de
português para
latim.

10%

 Compreensão
da leitura de
textos de
autores
latinos,
adaptados, de
diferentes
graus de
dificuldade;
 Aquisição de
conhecimentos
linguísticos
 Tradução de
textos latinos

15%

Oralidade





Atitudes e
comportamentos


Exposições
orais
(individuais ou
em grupo);
Questionários
orais;
Leitura com
pronúncia
restaurada.

15/%







Assiduidade/
Pontualidade;
Material
necessário;
Respeito pelo
outro;
Empenho;
Autonomia.

10%

