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APRESENTAÇÃO GLOSSÁRIO MATEMÁTICO 

A alfabetização matemática se apresenta, nos últimos anos, de 

forma indispensável para a aprendizagem dos sujeitos, diante de 

um mundo que vivencia muitas informações advindas dos avanços 

tecnológicos. A matemática, como qualquer disciplina, utiliza 

vocábulos próprios em seu ensino e aprendizagem.  

O conhecimento matemático dos professores da Educação Infantil e 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental não é específico e nem 

amplo, já que a licenciatura em matemática não é obrigatória para 

esse profissional. Nesse sentido, é de fundamental importância que 

os professores conheçam a linguagem técnica dessa disciplina e o 

glossário, de acordo com Jonhson (1997), pode contribuir bastante: 

[...] a linguagem de uma disciplina é como um 
mapa que identifica um campo de estudo e 
proporciona pontos de vista a partir dos quais se 
deve examiná-lo. Apreender uma nova disciplina 
assemelha-se a viajar por terras desconhecidas, 
e a linguagem técnica é um guia que leva a 
paisagens importantes que se deve conhecer e 
mostra como localizar seus aspectos mais 
notáveis. (JONHSON,1997, p. IX). 

Visando a ofertar suporte para a caminhada da alfabetização 

matemática e contribuir com o estudo autônomo dos professores, 

realizamos a confecção deste glossário a partir de conceitos e 

expressões contidos nos Cadernos de Formação em Matemática do 

Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (2014). 



 

Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Linguagem 

Rua Paraíba, 29-Funcionários - Belo Horizonte – Cep.: 30130-150. Telefone: (31)3239-5908 

E-mail: pactuando.uemg@gmail.com -– Blog: pactuando.wordpress.com 

 

 

NEPEL/FaE/UEMG 

SEE-MG 

SEB/MEC 

Importante enfatizar que um glossário não é uma atividade pronta e 

acaba, uma vez que sempre haverá outras, e mais outras, palavras 

ou expressões matemáticas a serem nele acrescentados com seus 

possíveis significados. Assim, cada um de nós deve se sentir 

motivado a empreender, pessoal e coletivamente, essa tarefa. 

 

Esperamos que este guia facilite nossa caminhada na compreensão 

desse vasto e notável campo de estudo que é a matemática. 
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