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Problemática: Fosso entre a investigação em Educação em Ciências e a prática letiva; Potencialidades das TIC pouco
exploradas para articular investigação em educação e prática letiva.

Estratégia: Constituição de uma comunidade de prática (CoP) online para desenvolvimento de módulos curriculares na área
da Sustentabilidade.

Metodologia: Estudos de caso com múltiplas unidades de análise: dinâmicas da CoP, estratégias de ensino… (fig. abaixo).

Análise de dados: Análise de interação online com diversos objetos de investigação (fig. abaixo) e análise de artefactos.

Resultados: redesenho do modelo de desenvolvimento profissional de professores (DPP) de Clarke & Hollingsworthn (fig.
abaixo [1]) e desenvolvimento de vários referenciais de análise, de acordo com os objetos de estudo. No âmbito do projeto
foram desenvolvidos cinco projetos de investigação (4 mestrados e 1 doutoramento) e publicados diversos artigos.
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