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Resumo Considerando que a abordagem precoce ao ensino da álgebra ganha uma posição cada vez 

mais consistente nos programas escolares e que o desenvolvimento do pensamento algébrico pode 

ser promovido mediante uma aposta consistente nas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC), que contribuem para uma efetiva inclusão dos indivíduos com Necessidade Educativas 

Especiais (NEE), a todos os níveis, e verificando-se a persistência da dúvida sobre os benefícios da 

utilização do computador, por um lado, e o recurso a materiais concretos, por outro, procurou-se 

demonstrar de que forma as TIC podem promover o pensamento algébrico e estruturar condutas 

resilientes em alunos com Trissomia 21 (T21), mediante a aplicação de um vasto conjunto de 

sequências repetitivas, baseadas em quatro padrões distintos, que são encaradas como fundamentais 

na procura de regularidades e no processo de generalização. A presente comunicação procede de uma 

investigação de natureza qualitativa, que segue uma metodologia de estudo de caso e que tem como 

objetivos: (i) averiguar os procedimentos utilizados pelos alunos com T21 para descrever e dar 

continuidade a padrões e regularidades, com e sem recurso às TIC; (ii) reconhecer o nível de 

compreensão da linguagem algébrica revelado pelos alunos com T21; (iii) constatar a evolução 

verificada em dois alunos em relação à compreensão da linguagem algébrica e às estratégias de 

generalização, após as sessões de intervenção de carácter essencialmente exploratório, realizadas no 

âmbito deste estudo. Neste estudo pretendeu-se contribuir para o desenvolvimento teórico, concetual 

e metodológico em áreas de pesquisa relacionadas com a promoção do pensamento algébrico, a 

utilização das TIC e a estruturação de condutas resilientes, verificando-se como as TIC podem 

assumir-se como determinantes na melhoria das competências matemáticas dos sujeitos com T21, 

potenciando desenvolvimentos muito significativos em termos cognitivos e sociais. A análise dos 

dados obtidos permitiu apurar que o trabalho com padrões se assume como fundamental na procura 

de regularidades e no processo de generalização. Foram propostas tarefas de completação requerida 

à direita, à esquerda e ao centro. Estas últimas revelaram ser, no conjunto global, aquelas em que os 

dois sujeitos registaram tempos de realização inferiores, o que acaba por ser representativo do nível 

de resiliência evidenciado pelos participantes em tarefas desta natureza. 



 

 

Em ambos os casos, o sucesso foi mais expressivo nas tarefas realizadas, numa fase posterior, com 

os materiais matemáticos. Em relação à questão de investigação definida, verificou-se que o 

desenvolvimento do pensamento algébrico e a estruturação de condutas resilientes podem ser 

promovidos mediante uma aposta consistente nas Tecnologias de Informação e Comunicação, que 

comprovaram ser um recurso eficaz ao serviço das aprendizagens. 
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