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Resumo 

A disciplina Raízes Greco-latinas da Língua Portuguesa é manifestamente uma novidade. 

O seu implemento no Colégio Rainha Santa Isabel deve-se à gestão flexível do currículo que 
permitiu às escolas a criação de disciplinas inovadoras e promotoras da qualidade na aquisição de 
conhecimentos e também à Diretora de Supervisão Geral do Colégio, Irmã Maria da Glória Cordeiro, 
que atribui extrema importância ao estudo da Língua Materna. Naturalmente, nada há de 
sistematizado na área de manuais escolares. Por isso, quando se decidiu planificar esta disciplina, no 
5.º ano de escolaridade e depois no 6.º ano, importava definir o registo mais indicado para veicular 
matérias “eruditas” a crianças de 10 e 11 anos. Daí a preocupação em definir métodos pedagógicos e 
materiais de trabalho que reunissem a simplicidade temática e o tom lúdico, explorando e 
desenvolvendo conhecimentos de base da Língua Portuguesa. 

Esta apresentação pretende demonstrar aos professores como poderão dinamizar exercícios e 
recursos de Raízes Greco-latinas na prática letiva do Português.  

Palavras-chave: influência da cultura clássica, mitologia, etimologia 

Abstract 

The Greco-Latin Roots of the Portuguese Language is clearly a novel subject in the school 
curriculum. 

Its implementation at Colégio Rainha Santa Isabel was due to two factors: firstly, flexible curriculum 
management on the part of schools, allowing for the creation of innovative subjects which promoted 
quality in the acquisition of knowledge; and secondly, the importance our School Principal, Sister 
Maria da Glória Cordeiro, attaches to the study of the mother tongue. So far, there are no set course 
books. Hence, when the time came to draft a year plan for this subject at year 5 and 6 levels, it was 
paramount to define the most appropriate register in which to teach such an “erudite” subject to 10 
and 11-year-old children. It was our concern to define pedagogic methods and materials which would 
be thematically simple yet stimulating, and which would explore and develop the basic knowledge of 
the Portuguese language. 

This presentation aims to demonstrate how teachers can use Greco-Latin Root exercises and 
resources in their teaching practice of Portuguese as a mother tongue.  

keywords: The influence of the classic culture, mythology, etymology  

 

1. Introdução 

A disciplina «Raízes Greco-latinas da Língua Portuguesa» é manifestamente uma novidade. 

O seu implemento no Colégio Rainha Santa Isabel deve-se à gestão flexível do currículo que 
permitiu às escolas a criação de disciplinas inovadoras e promotoras da qualidade na aquisição de 
conhecimentos e também à Diretora de Supervisão Geral do Colégio, Irmã Maria da Glória Cordeiro, 
que atribui extrema importância ao estudo da Língua Materna. Naturalmente, nada há de 
sistematizado na área de manuais escolares. Por isso, quando se decidiu planificar esta disciplina, no 
5.º ano de escolaridade e depois no 6.º ano, importava definir o registo mais indicado para veicular 
matérias “eruditas” a crianças de 10 e 11 anos. Daí a preocupação em definir métodos pedagógicos e 
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materiais de trabalho que reunissem a simplicidade temática e o tom lúdico, explorando e 
desenvolvendo conhecimentos de base da Língua Portuguesa. 

2. A importância e influência da cultura clássica no ensino do Português 

O nome da disciplina «Raízes Greco-latinas da Língua Portuguesa» dá-nos, por si, bastante 
informação sobre o seu conteúdo. É uma disciplina que conjuga as línguas e culturas clássicas, tendo 
como escopo demonstrar a sua utilidade e aplicabilidade no Português, seu descendente direto, não 
só do ponto de vista linguístico, pois é uma língua novilatina, mas também do ponto de vista do 
pensamento que a enforma e que se inscreve, obviamente, no pensamento ocidental, que, como 
sabemos, teve o seu berço na Grécia Antiga. 

A escolha dos conteúdos programáticos teve como pressuposto constituírem temas fulcrais das 
civilizações grega e romana e, enquanto tais, basilares à nossa cultura ocidental. O desenvolvimento 
destes temas possibilita aos alunos o aprofundamento de competências na área da Língua 
Portuguesa: uma maior capacidade de compreensão do significado da maior parte do vocabulário e 
da gramática portugueses. Simultaneamente procurou-se selecionar e apresentar conteúdos 
motivadores para os alunos, que possibilitassem, como referiu J. Geraldes Freire, “o desenvolvimento 
de certos hábitos e ideais, sujeitos a aperfeiçoarem-se, tais como hábitos de atenção constante, 
atividade ordenada, superação de dificuldades, perseverança; ideais de realização, exatidão e 
perfeição” (Freire, 1968). Por último, o domínio destes conteúdos potencia uma perspetiva histórica, 
uma maior capacidade de compreensão das referências mitológicas e um enriquecimento cultural que 
claramente espoleta uma apreciação mais rigorosa da influência da cultura clássica na civilização 
ocidental.  

Para atingir tais objetivos, delineou-se um plano global de conteúdos que abarca a mitologia, a 
etimologia e conteúdos de civilização. 

 
 Diapositivo n.º 1 

•Antroponímia
•A origem das palavras
•Composição de palavras

•
•
•

A. 
ETIMOLOGIA

•Cosmogonia
•Os deuses do Olimpo
•Mitos gregos

••
•
•

B. 
MITOLOGIA

• Jogos olímpicos
• Teatro grego
• História lendária da fundação de Roma
• Alimentação e vestuário dos antigos romanos

•
•
•
•

C. 
CIVILIZAÇÃO

 
Desde as primeiras aulas, se pretendeu que os alunos se motivassem, não só para a própria 

disciplina, mas para os conteúdos de Língua Portuguesa, por isso, se principiou o programa com a 
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rubrica “Antroponímia”. É um tema muito abrangente, que suscita sempre o interesse e curiosidade 
dos discentes pois diz-lhes diretamente respeito.  

A disposição Mitologia/Etimologia/Civilização não constitui assim a ordem de sucessão na 
exposição da matéria letiva, mas uma ideia orgânica de cultura ou civilização cuja base é 
tradicionalmente constituída por uma weltanschauung de ingredientes mitológicos ou religiosos. 

Passada a etapa da antroponímia passamos ao domínio do alfabeto grego. O objetivo não é o de 
aprender a escrever e ler em grego, mas somente que tomem contacto com o alfabeto, saibam o 
nome das suas letras, as identifiquem e saibam desenhá-las. Aprendem assim que o alpha, o pi (da 
matemática), o omega, etc são letras gregas. Aprendem também que o alfabeto latino se sobrepõe ao 
grego, o qual, por sua vez, assenta no fenício. 

Como treino de escrita e leitura, apresentamos diversas palavras gregas, cujo radical entra em 
palavras portuguesas e, partindo do significado original, exploramos os seus significados no nosso 
vocabulário. É o caso de, entre outras: 

bíos (vida) > biologia, biosfera, biografia, micróbio… 
lógos (palavra, ciência)> logótipo, biólogo, cronologia, cardiologia, … 
grãphê (escrita)> grafia, caligrafia, paleografia, grafologia… 
híppos (cavalo) > hipopótamo, hipismo, hípico… 
phílos (amigo) > filósofo, Filipe, hidrófilo, bibliófilo… 
théos (deus) > teologia, teocentrismo, teocracia, Teodoro,… 
cephalê (cabeça) > encefálico, encefalograma, cefaleia, cefalópode… 
biblíon (livro) > Bíblia, biblioteca, bibliografia… 

 
Diapositivo n.º 2 

Palavra 
grega

Transcrição 
em caracteres 
latinos

Significado Palavras etimologicamente 
relacionadas

���ς bíos vida Biosfera, biologia, biografia, 
biodiversidade, micróbio…

����ς híppos cavalo Hipismo, hipódromo, hípico, 
hipopótamo…

������� biblíon livro Bíblia, biblioteca, bibliotecário, 
bibliografia, bibliófilo…

�	
��
 grafia escrita Caligrafia, ortografia,  cartografia, 
paleografia, grafologia…

�	���ς chronos tempo Cronologia, cronológico, 
cronómetro, cronograma…

 
Como se vê no quadro acima apresentado, radicais gregos estão na base de palavras axiais de 

áreas diversas do conhecimento. Sempre que se julgue oportuno, chama-se a atenção para a 
quantidade de termos de origem grega que alastra em disciplinas científicas. Com efeito, em estádios 
mais avançados de áreas como medicina, zoologia, botânica, etc. o conhecimento prévio de alguns 
radicais gregos pode servir de fio condutor por entre a floresta de nomes e neologismos, ajudando ao 
processo de memorização. 
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Diapositivo n.º 3 

• Emanuel  - ‘Deus connosco’
• Raquel – ‘ovelha’
•
•

Nomes de origem 
hebraica

• Filipe – ‘que gosta de cavalos’
• Ângela – ‘mensageira’
••
•

Nomes de origem 
grega

• António – nome de família
• Letícia – ‘alegria’
••
•

Nomes de origem 
latina

• Luís  – ‘o que ouve o combate’
• Matilde – ‘força do combate’
••
•

Nomes de origem 
germânica

 
Como já se referiu, o capítulo da antroponímia permite concluir, numa dimensão pessoal (é 

espontâneo o interesse em saber de onde vem o nosso nome), como a língua/cultura greco-romana 
representa um dos grandes veios que alimenta a nossa língua, a somar à fonte bíblica e à adição 
germânica. Por outras palavras, a consideração dos antropónimos conduz-nos a períodos da história 
europeia e nacional. Alude-se assim, obrigatoriamente, à romanização peninsular e às invasões 
bárbaras, à presença na ibéria de povos germânicos como os Suevos e os Visigodos, que deixaram a 
sua marca, ténue embora, no nosso léxico. 

Ainda no âmbito da etimologia, aborda-se a composição morfológica (elemento dos Novos 
Programa de Português), explorando o significado dos radicais, o que permite descodificar palavras 
que aparentemente são imperscrutáveis aos olhos dos alunos. 

 

Diapositivo n.º 4 

Zoologia: Ciência que estuda os animais.

Zoofilia: Amizade aos animais.

Zoofagia: Instinto de certos animais que 
devoram a presa antes de morta.

Zoólito: Animal fossilizado. 

Zoomania: Afeição exagerada aos animais. 

Zoomorfia: Forma de animal.

Zoofobia: Horror a qualquer animal.
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Da análise deste quadro, os alunos verificam que juntando «zoo» e «lito» (pedra) se obtém 
«zoólito», animal petrificado, fossilizado. Compreendem também as nuances de sentido que a 
aposição dos radicais gregos como mania, filia, fobia emprestam aos termos a que se associam. O 
mesmo vale na consideração do seguinte quadro: 

 
Diapositivo n.º 5 

xeno

mega

fobia

hidro

bio

sfera

lito

fo

sfs

Megalito:  Construção pré-histórica, utilizando uma grande pedra.
Litosfera: Parte estrutural sólida do globo terrestre.
Biosfera: zona do globo terrestre onde existe vida.
Hidrosfera: Parte da superfície terrestre composta por vastas zonas de água.
Hidrofobia: ter medo ou horror à água.
Xenofobia: ter aversão aos estrangeiros.

 
Note-se como esses termos se inscrevem em disciplinas diferentes: «megálito» remete para 

História e Arqueologia, «litosfera» e «biosfera» para Ciências Naturais, Geologia, Geografia, etc. 

  

Diapositivo n.º 6 

 
Por outro lado, salienta-se que o conhecimento da etimologia das palavras permite introduzir a 

ideia de evolução semântica. Por vezes, o significado do étimo grego ou latino não se translada 
simplesmente para o significado da palavra portuguesa atual que lhe corresponde. Os alunos ficam 
habitualmente bem-humorados quando se lhes explica a transição entre o significado original de 
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ministro (minister) e o seu significado atual. Contudo, também percebem o cambiante de sentido que 
permitiu essa deriva semântica: a ideia de serviço.  

A evolução semântica das palavras é animada por dinâmicas várias como a passagem do 
concreto para o abstrato ou a generalização (cf. «calamidade») ou como o reflexo de valores éticos e 
outros de uma dada sociedade (cf. «senhor»: a ligação de respeitabilidade a velhice). 

Diapositivo n.º 7 

Urano
(o Céu)

Geia
(A Terra)

Ciclopes TitãsHecatônquiros Titânideslopenqu nidTitã

Titã
Cronos

Héstia

Titânide
Reia

ZeusPoseidonHadesHeraDeméter eusésti mét Hera des eido

 
 

A tarefa de explicitação de elementos da mitologia e da cosmogonia greco-latinas não apresenta 
grandes dificuldades. Documentários, filmes de animação, séries televisivas, livros, muitos deles 
populares, estão aí a demonstrar a sua durabilidade.  

 

Diapositivo n.º 8 

Bilhete de Identidade

Nome:     Zeus      (Zeu)

Filiação:  Cronos e Reia

Atributos: Raios, bastão e águia

Conta-se que... era o deus mais importante, deus do raio, do

trovão e das condições atmosféricas. Era também ele que mantinha

a ordem e a justiça no mundo. Apesar de casado com Hera, Zeus

teve ligações com várias deusas e mortais, das quais nasceram

numerosos filhos: Helena de Tróia, Atena, Dioniso, Hermes, a Paz,

a Disciplina, a Justiça, o Destino, entre outros.
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Habitualmente, destaca-se como um conhecimento básico dessa matéria é tão importante para a 
compreensão de Os Lusíadas ou como essa temática é o objeto de tantas obras de arte desde o 
Renascimento até ao século XIX (e adiante…). Por exemplo, ao tratar-se do mito de Perseu e da 
Medusa, mostra-se logo a estátua de bronze de Perseu, de Benvenuto Cellini, que ainda hoje se 
ergue em Florença. Os exemplos que se poderiam aduzir são inúmeros. O que importa reter é como, 
desde o Renascimento, a mitologia grega constitui um dos grandes referentes da arte ocidental, ao 
lado da Bíblia e da iconografia cristã. Deste modo, a disciplina de Raízes Greco-latinas, introduzindo 
à convivência com os «grandes Mestres», convizinha com a disciplina de Artes (além de História, 
Português, Geografia, Biologia, etc). Lembrem-se a este propósito os nomes dos planetas do nosso 
sistema solar (porque é o maior dos planetas denominado «Júpiter»?). 

 

Diapositivo n.º 9 

O Minotauro

Teseu e Ariadne

Dédalo e Ícaro

Eco e Narciso

Orfeu e Eurídice

Perseu e Medusa

Édipo e a Esfinge

Os 12 trabalhos de 
Hércules

 
 

Por outro lado, os alunos são levados a perceber o fundo que palpita em «palavras caras», como 
os alunos as qualificam, como Olímpico (em «calma olímpica», por exemplo), jovial (de Jove, Júpiter, 
em «temperamento jovial»), marcial, eólico, hercúleo, titânico, ciclópico, narcisismo…, ou em 
expressões como «calcanhar de Aquiles» (ponto fraco), «fio de Ariadne» (algo que nos permite 
deslindar uma situação, chegando a uma conclusão), de Aracne formou-se aracnofobia, de Dédalo, 
labirinto. Também se aplica a vertente etiológica dos mitos: origem do nome de locais e culturas 
respetivamente «Mar Egeu», do rei Egeu que se lançou ao mar, quando supôs que o seu filho Teseu 
não teria resistido ao Minotauro, «civilização Minoica», autóctone da ilha de Creta da qual Minos foi 
rei. O conhecimento da mitologia permite aos alunos Identificar as «égides» sob as quais nasceram 
esses termos. O que significa então «estar sob a égide de»? 
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Diapositivo n.º 10 

Jogos Olímpicos
• Origem dos jogos
• Modalidades
• Filosofia olímpica
• Preparação e juramento dos atletas
• Os Jogos Olímpicos da Era ModernaJ ggg ppp

Teatro
• Origem do teatro
• Tragédia e comédia
• Tragediógrafos: Ésquilo, Sófocles e Eurípides
• Comediógrafos: Aristófanes e Menandro
• Arquitetura dos teatros
• Atores
• Vestuário e máscaras

 
É natural começar o tratamento da civilização grega pelos Jogos Olímpicos. Trata-se de um tema 

que se liga naturalmente ao fenómeno do desporto que se tornou num fenómeno global. Referem-se 
as semelhanças e as diferenças entre os Jogos Olímpicos da Antiguidade e os Jogos Olímpicos 
Modernos. Nota-se, nomeadamente, como certos ideais originariamente gregos ressoaram nos Jogos 
Modernos. É relativamente recente, em termos históricos, a admissão de atletas profissionais, não 
amadores … 

Outro aspeto de suma importância para a cultura europeia e para a disciplina de Língua 
Portuguesa é o teatro grego. A simples enunciação dos subtítulos deste capítulo indica o quão 
importante é o conhecimento das características do teatro grego para entender a evolução do teatro 
ocidental: porquê a máscara, o que era o coro, a diferença entre tragédia e comédia, o que eram o 
«protagonista» e o «corifeu», o que significava a expressão «deus ex maquina», o que era o epílogo, 
o que queria dizer «catarse», etc.? 

Diapositivo n.º 11 

História lendária da fundação de Roma
• A lenda de Eneias
• Os descendentes de Eneias
• Rómulo e Remo
• O rapto das sabinas

Alimentação e vestuário
• Ingredientes                              Vestuário masculino e feminino                     
• Utensílios                                   Como vestir uma toga
• Refeições                                     Penteados e maquilhagem femininos
• Lojas de comida pronta            Calçado

 
Indivíduos dos povos submetidos pelos Romanos lamentavam-se por vezes, dizendo que o mundo 

era dominado pelos «filhos da loba». Esta expressão remete obviamente para as lendas da origem de 
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Roma. Múltiplos seriam as facetas da herança romana que poderiam ser tratados. A ideia do império 
romano rastreia-se na história da europa desde a Cristandade Medieval, o Sacro Império Germânico, 
Carlos V, Napoleão até à atual União Europeia. Porém, os objetivos não podem colocar-se neste 
plano de ambição. Achámos, por isso, mais apelativo para a idade dos nossos alunos referir a lenda 
da fundação de Roma e aspetos pitorescos do vestuário e da alimentação romanos. 

Esta panóplia de temas é trabalhada através das diferentes competências elencadas nos Novos 
Programas de Português. Ao longo dos 5.º e 6.º anos, os alunos desenvolvem a expressão escrita, 
leitura, conhecimento explícito da língua, expressão oral e compreensão do oral através da 
participação em atividades variadas. Destacamos o visionamento e escuta ativos, partindo, por 
exemplo, de filmes, documentários, da leitura expressiva de mitos ou de peças musicais, como “Os 
Planetas” de Holst. Este último exemplo revela como, na disciplina, se dinamiza um diálogo entre as 
diferentes linguagens artísticas: literatura, pintura, escultura, música… De facto, a partir da 
visualização e exploração de pinturas e esculturas se acede à leitura de texto icónico, levando, por 
isso mesmo, a uma aproximação e maior sensibilidade relativamente à Arte. A expressão oral é 
largamente desenvolvida com atividades dinâmicas, como o visionamento de uma apresentação em 
PowerPoint sobre um mito grego e o seu reconto. Do mesmo modo, trabalha-se a expressão escrita, 
tendo como base um tema ligado à cultura clássica, incidindo, contudo, em tipos de texto 
pertencentes ao referencial de textos dos Novos Programas de Português, como a notícia, por 
exemplo. Quanto ao conhecimento explícito da língua, pretendemos consolidar os conteúdos 
gramaticais, especialmente os relacionados com a formação de palavras (prefixos, sufixos e radicais 
– derivação e composição morfológica). Por outro lado, sempre que se considera oportuno, propõem-
se livros de autores variados que façam crescer no aluno o gosto pela leitura e pelo saber. 

3. Sugestão para a aplicação de alguns exercícios de Raízes Greco-latinas nas 
aulas de Língua Portuguesa  

 Considerando todos os aspetos positivos que a disciplina de Raízes Greco-latinas potencia, 
apresentamos algumas sugestões (em anexo) de atividades relacionadas com a etimologia, 
composição morfológica, expressões de uso quotidiano e redação de uma notícia, que podem ser 
desenvolvidas nas aulas de Língua Portuguesa. 

4. Conclusão 

A disciplina de Raízes Greco-latinas da Língua Portuguesa é lecionada no Colégio Rainha Santa 
Isabel há já doze anos com resultados muito positivos. Os alunos têm revelado, nos anos 
subsequentes ao segundo ciclo do ensino básico, período em que frequentam a disciplina, melhorias 
significativas em diversas áreas do saber e do saber fazer. 

 Podemos assinalar que o estudo da etimologia tem-lhes permitido uma maior capacidade de 
compreensão do significado preciso das palavras e do sentido global do texto. A aquisição de 
conhecimentos de aspetos civilizacionais das culturas grega e latina, para além de desenvolverem a 
perspetiva histórica e uma cultura de base, faz com que os discentes compreendam, de uma forma 
mais aprofundada, a influência histórica, mitológica, institucional e religiosa da cultura clássica no 
decurso da civilização ocidental. Paralelamente, revelam vontade de pesquisar, de ler livros 
relacionados com os temas estudados, de partilhar experiências com os colegas e com as 
professoras, que resultam de um posicionamento crítico face às leituras efetuadas e ao visionamento 
de filmes e jogos de tema clássico. Possuidores de conhecimento efetivo e detalhado, os alunos 
manifestam notoriamente capacidade para apreciar obras de arte consagradas.  
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 A propósito do que foi referido e em jeito de epílogo, não podemos deixar de citar a seguinte 
frase de Pierre Faure que tão bem ilustra o nosso propósito:  

“As Humanidades clássicas criam na criança um ideal humano que vale sempre, sejam 
quais forem as diferenças de tempo, de lugar e de modo de viver. Para todo o Homem 
são uma revelação do Homem.” (apud Freire, 1959: 7)  
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cali 

tele fonia 

caco 

grafia 

Anexos: 

Ficha de Trabalho 
 

 
 
 
 
 
 
1. A maioria dos vocábulos portugueses proveio do Latim, mas há muitas palavras que vieram da 
língua grega. Já sabes que a etimologia estuda a formação e origem das palavras. 
1.1. Preenche a linha com o significado de cada radical indicado pelo teu professor. 
1.2. Segue as setas e forma palavras preenchendo os espaços abaixo indicados. 
 
 
     

 
 

               
  

          
 

 
           
 
 
ASSIM... 
 

______________: Arte de escrever com letra bonita.  
 
______________: Voz ou som agradável.  
 
______________: Transmitir mensagens por meio de um telégrafo.  
 
______________: Processo de transmissão do som à distância.  
 
______________: Som desagradável.  
 
______________: Ortografia imperfeita ou com erros ortográficos. 
 
2. Indica os significados de cada radical no espaço adequado. 
2.1. Segue as setas e forma palavras. 
 
 

 

Atividade n.º 1 – Etimologia  
 

Descritor de desempenho: 
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ASSIM... 

__________________: Instrumento que serve para medir o tempo.  

__________________: Instrumento que mede a força e quantidade da água.  

__________________: Descrição ou enumeração dos pesos e medidas.  

__________________: Mania de fazer versos (métron = medida, verso) 

__________________: Instrumento que mede a temperatura.  

__________________: Ciência que trata dos sistemas de pesos e medidas. 

__________________: Instrumento que mede o compasso dos andamentos musicais. 

3. Seguindo as indicações do teu professor, escreve o significado de cada radical no espaço adequado. 
 
3.1. Segue as setas e forma palavras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  logia 

  nomo 

  termo   cronó 

  hidró 

  mania 
  grafia 

  metro 
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ASSIM... 

________________ : Ciência que estuda as diferentes partes da estrutura terrestre. 

Aeródromo: __________________________________________________________ 

________________ : Região situada entre os rios Tigre e Eufrates. 

Hipódromo: ___________________________________________________________ 

________________ : Descrição dos rios.  

 Hipopótamo: __________________________________________________________ 

  grafia 

potamo(ia) 
  geo 

  Meso   aeró 

  dromo 

  hipo 
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4. Identifica o significado de cada radical e escreve-o na linha. 
4.1. Segue as setas, forma palavras e coloca-as junto da respetiva definição. 

 
 
 
 

 

  

 
                                             

 
 
          

            
 

                        
 

   
     

ASSIM... 

______________ : Estudo dos seres ou objetos microscópicos. 

______________ : Ciência que estuda os seres vivos. 

______________ : Ciência que estuda o Homem, os seus usos e costumes. 

______________ : Descrição precisa do corpo humano. 

______________ : Estudo da correta colocação das palavras.  

 ______________ : Forma de vida microscópica, bactéria. 

______________ :  Descrição  e minuciosa de um lugar. 

______________ : Descrição ou catalogação de obras de um ou vários escritores. 

______________ : Descrição da vida de alguém. 

logia 

____________ 
grafia 

____________ 

topo 

____________   

bio 

____________ 

micró 

___________ 

micrrrrrrrrosososososoooosc

biblio 

____________ 

antropo 

____________ 
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5. A nomenclatura das especialidades médicas recorre sobretudo a palavras gregas.  
5.1. Preenche os espaços com o significado de cada radical, atribuindo uma definição a cada uma das 
especialidades médicas abaixo referidas. 
 

                                    
 
 

                                                  
           
                                           
                                                                                       
                                                                                                                  
                                                                                                    
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
... logo: 
 

a) um otorrinolaringologista é _______________________________________ 

b) um pedopsiquiatra é ___________________________________________ 

c) um pediatra é _________________________________________________ 

d) um pneumologista é ____________________________________________ 

e) um dermatologista é ___________________________________________ 

 

 

Então se... 

pneum
rino 

ped- 

psique 
laringo 

oto 
derma    

                               

   
gastro 
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1. A popularidade dos poemas homéricos foi sempre tão grande que deu origem a palavras e expressões 

que atualmente usamos. Assim o que significa: (Associa a alínea da coluna da esquerda ao número 

correto da coluna da direita e escreve-o na tabela.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) c) d) e) f) g) h) 
 
 

       

 
 
 
 
 

a) uma odisseia? 

 

b) homérico? 

 

c) ver-se grego? 

 

d) agradar a gregos e troianos? 

 

e) calcanhar de Aquiles? 

1. algo que encanta e atrai; 

 

2. agradar a toda a gente; 

 

3. ponto fraco; 

 

4. grandioso; 

 

5. ver-se aflito; 

Atividade n.º 2 – Expressões de uso quotidiano 
 

Descritor de desempenho: 
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1. Elabora uma pesquisa sobre o mito de Eco e Narciso.  
1.1. Imagina que és um jornalista e que tens a tarefa de noticiar a morte de Narciso. Como o farias? (Relembra 
a estrutura da notícia: título, lead e corpo da notícia.) 
 

Título Lead Corpo da notícia 
Curto 
Apelativo 
Que sintetize os factos 
 
 

Responde às perguntas: 
    Quem? 
    O quê? 
    Onde? 
    Quando? 

Responde às perguntas: 
Porquê? 
Como? 

 
                             

_________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________ 

Atividade n.º 3 – Expressão escrita 
 

Descritores de desempenho: 

Utilizar técnicas específicas para pesquisar, selecionar, registar, organizar ou 
transmitir informação. 
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Soluções 

 

Atividade n.º 1 

1. cali – belo; grafia – escrita; caco – feio, desagradável; tele – distância; fonia – som. 
___caligrafia___: Arte de escrever com letra bonita.  
___califonia____: Voz ou som agradável.  
___telegrafia___: Transmitir mensagens por meio de um telégrafo.  
___telefonia___: Processo de transmissão do som à distância.  
___cacofonia__: Som desagradável.  
___cacografia_: Ortografia imperfeita ou com erros ortográficos. 
 
2. metro – medida, verso; logia – ciência; mania – mania; hidro – água; termo – calor; crono – tempo; nomo – lei, registo; 
grafia – escrita. 
___cronómetro_____: Instrumento que serve para medir o tempo.  
____hidrómetro_____: Instrumento que mede a força, velocidade e quantidade da água.  
____metrografia_____: Descrição ou enumeração dos pesos e medidas.  
____metromania____: Mania de fazer versos (métron = medida, verso) 
____termómetro____: Instrumento que mede a temperatura.  
____metrologia_____: Ciência que trata dos sistemas de pesos e medidas. 
____metrónomo____: Instrumento que mede o compasso dos andamentos musicais. 
 
3. grafia – escrita; hipo – cavalo; dromo – recinto; potamo – rio; aero – ar; meso – meio; geo – terra.  
_Geografia____ : Ciência que estuda as diferentes partes da estrutura terrestre. 
Aeródromo: Terreno preparado para a decolagem e aterragem de aviões. 
_Mesopotâmia_: Região situada entre os rios Tigre e Eufrates. 
Hipódromo: _Campo ou pista de corridas de cavalos. 
_potamografia_ : Descrição dos rios.  
Hipopótamo: _ Mamífero de grandes dimensões  que vive nos rios; cavalo do rio. 

 
4. bio – vida; topo – lugar; grafia – escrita, descrição; logia – ciência; micro – pequeno; antropo – homem; biblio – livro. 
_micrologia___ : Estudo dos seres ou objetos microscópicos. 
_biologia_____ : Ciência que estuda os seres vivos. 
_antropologia_: Ciência que estuda o Homem, os seus usos e costumes. 
_antropografia : Descrição precisa do corpo humano. 
_topologia___ : Estudo da correta colocação das palavras.  
 _micróbio___ : Forma de vida microscópica, bactéria. 
_topografia__ :  Descrição exacta e minuciosa de um lugar. 
_bibliografia__ : Descrição ou catalogação de obras de um ou vários escritores. 
_biografia____ : Descrição da vida de alguém. 

5. gastro – estômago; derma – pele; oto – ouvido; laringo – garganta; psique – mente; pneumo – pulmão; rino – nariz; ped- 
– criança. 
a) um otorrinolaringologista é um médico que cuida dos ouvidos, do nariz e da garganta. 
b) um pedopsiquiatra é _um médico que cuida da mente das crianças._______________ 
c) um pediatra é _um médico que trata das crianças. ____________________________ 
d) um pneumologista é __um médico que cuida dos pulmões e das vias respiratórias.__ 
e) um dermatologista _é um médico que trata das doenças da pele._________________ 
 
 
Atividade n.º 2 

 

  

a) b) c) d) e) f) g) h) 
7 4 5 2 3 1 6 8 


