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INTRODUÇÃO AO GREGO 

Atenção! Este material foi desenvolvido da maneira mais simples possível, 
visando facilitar o aprendizado da língua grega por parte de crianças que estudem em 
casa. Portanto, a linguagem utilizada não é acadêmica, e o curso seguirá de uma 
maneira simples e prática. As lições terão como objetivo apenas introduzir nas 
crianças os conhecimentos mais rudimentares dessa língua. Adultos que desejarem 
aprender essa língua, deverão procurar outros sites que oferecem bons cursos de 
grego. 

Instrução para os pais:
Para facilitar o aprendizado de seu filho em relação a língua grega, você deve 

seguir alguns passos:
* Baixe e instale a fonte grega SPIonic em seu computador (no blog temos um 

link disponível para isso).
*  Baixe do blog o pacote com o audio das letras gregas.
* Imprima a lição 01.
* Utilize o audio juntamente com a lição 01 para facilitar a memorização do 

alfabeto grego.
Inicialmente o objetivo é a pronuncia correta e a identificação das letras gregas, 

tanto maiúsculas quanto minúsculas, e suas respectivas transcrições para o português. 
Nas próximas lições procuraremos desenvolver a escrita das mesmas. Cada lição irá 
tratar de seis letras. Por enquanto, com a lição 01, queremos apenas ensinar às 
crianças a pronúncia e a forma das letras gregas. 

Qualquer dúvida ou sugestão entre em contato conosco.
Por favor, se você utilizar este material na educação de seus filhos compartilhe 

conosco como foram as aulas.

Soli Deo Gloria!

Um grande abraço,
Reformador
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ALFABETO GREGO

Olá crianças! Hoje começaremos nosso estudo de uma das línguas que formam a 
base de nossa língua portuguesa. Estou me referindo ao grego. O grego que iremos 
estudar é o grego antigo, o grego comum, chamado de Koiné. É o idioma no qual foi 
escrito o Novo Testamento e muitos outros escritos antigos.

Agora qual a necessidade de se estudar um idioma antigo como o grego? Muitas 
razões podem ser dadas, mas uma das mais importantes é que o estudo das línguas 
clássicas nos ajuda na compreensão de nossa própria língua e também nos permite 
fazer a leitura de textos antigos em seus originais, como por exemplo, o Novo 
Testamento. Futuramente, se você pretende ir adiante em seu desenvolvimento 
intelectual, tal conhecimento poderá ser muito útil. 

Inicialmente nossas aulas de grego serão apenas uma introdução a essa língua. 
Iremos bem lentamente para que você possa aprender sem dificuldades. A primeira 
coisa que veremos será o alfabeto grego. Na aula de hoje você irá ouvir o som das 
letras gregas e memorizar seus nomes e forma. Nas próximas aulas faremos alguns 
exercícios que lhe ajudarão neste processo. E então vamos começar nosso estudo?

O alfabeto grego possui 24 letras. O conjunto das letras maiúsculas é chamado 
de Alfabeto Uncial e o conjunto das letras minúsculas é chamado de Alfabeto 
Cursivo. As letras cursivas são as mais usadas. Geralmente as Unciais só são usadas 
para o início de um novo parágrafo, em citações diretas e em nomes próprios.

Tendo então essas informações básicas, vamos então iniciar o nosso estudo do 
grego comum, também chamado de __________________. Primeiro vamos aprender 
o alfabeto grego que possui _______ letras, as quais você precisará memorizar. Tanto 
as letras maiúsculas que são chamadas de ____________, como as minúsculas que 
são chamadas de _______________.  
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NOME UNCIAL CURSIVO TRANSCRIÇÃO
Alfa A a a
Beta B b b

Gama G g g
Delta D d d

Épsilon E e e
Dzeta Z z dz
Eta H h e

Theta Q q th
Iota I i i

Kappa K k k
Lambda L l l

Mi M m m
Ni N n n
Ksi C c x

Ômicron O o o
Pi P p p
Ro R r r

Sigma S s - j s
Tau T t t

Ypslon U u u / y
Fi F f ph

Khi X x ch
Psi Y y ps

Ômega W w o
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