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Ficha de Trabalho: Como Criar um Plano de  
Aprendizagem e Adaptação

Secção 1 – Objectivos de Aprendizagem e Adaptação 
Utilize esta secção para definir os objectivos e necessidades do projecto relacionados com a aprendizagem e adaptação, 
incluindo a definição de questões para uma agenda de aprendizagem. Responda às seguintes perguntas:

• Porque é que a aprendizagem e a adaptação são importantes para o seu projecto?

• Quais são os objectivos específicos de aprendizagem para o seu projecto? Estes objectivos poderiam incluir:

 ` Testar e avaliar a eficácia da sua teoria da mudança e explorar pressupostos e hipóteses durante a implementação  
do projecto.

 ` Fechar lacunas de conhecimento que possam estar a impedir decisões de concepção e implementação informadas.  

 ` Tomar decisões mais informadas e melhorar a eficácia e eficiência das estratégias, abordagens ou actividades do projecto. 

 ` Promover a colaboração, intercâmbio e aprendizagem entre as partes interessadas.  

• Quais são as questões de aprendizagem associadas aos objectivos de aprendizagem do projecto?

Secção 2 – Métodos de Aprendizagem e Actividades  
Utilize esta secção para definir os métodos e actividades que irá utilizar para produzir, analisar, e resumir a aprendizagem. Poderá 
incluir actividades para reflectir, recolher feedback, ou monitorar o contexto.

Esta ficha de trabalho visa fornecer um esboço geral e algumas orientações para o ajudar a desenvolver o seu plano de 
aprendizagem e adaptação. Este plano pode ser um documento autónomo, ou pode ser integrado noutros documentos do 
projecto, tais como plano de Monitoria, Avaliação e Aprendizagem (MAA).

MÉTODO/
ACTIVIDADE
Forneça o nome e uma 
breve descrição da 
actividade planeada. 

OBJECTIVO
A que questões de 
aprendizagem se 
aplica esta actividade?

PLANO PARA 
ANALISAR E 
PARTILHAR A 
APRENDIZAGEM
Como serão analisados 
e partilhados os dados 
recolhidos e com 
quem?

TEMPO E 
FREQUÊNCIA
Será esta uma 
actividade única 
ou uma actividade 
de aprendizagem 
de rotina? Em que 
período ou em que 
marco precisa de estar 
concluída?

RECURSOS 
NECESÁRIOS
Quem será responsável 
pela implementação 
das actividades 
de aprendizagem? 
De que recursos 
necessitamos? 



Secção 3 – Processo de Adaptação
Utilize esta secção para planear as etapas de análise da aprendizagem e de fornecimento de dados para a tomada de decisões e 
implementação. Responda às seguintes perguntas:

• Que mecanismos serão usados para adaptar o seu projecto com base na aprendizagem?

 ` Que mecanismos serão utilizados para fazer pequenos ajustes ao longo da implementação?

 ` Que mecanismos poderão ser utilizados para identificar e decidir sobre adaptações ou mudanças estratégicas?

• Qual é o processo de tomada de decisão relacionado com a adaptação?

 ` Quem está autorizado a decidir sobre as adaptações, e como é diferente a tomada de decisões para pequenos ajustes 
versus adaptação estratégica?

• Qual é o processo para documentar as alterações e manter registos claros das decisões e adaptações? 

Secção 4 – Coordenação e Gestão  
Utilize esta secção para identificar os recursos necessários e os papéis da equipa para apoiar o processo de aprendizagem e 
adaptação. Responda às seguintes perguntas:     

• Quem são os membros da equipa envolvidos no processo de aprendizagem e adaptação e quais são os seus papéis?

 ` Será que existem membros de equipa dedicados à aprendizagem e à adaptação?

 ` Como é que outros membros da equipa deverão estar envolvidos e apoiar a aprendizagem e a adaptação?

• Quem de fora da sua equipa (doadores, parceiros, beneficiários, etc.) estará envolvido na aprendizagem e adaptação e quais 
são os seus papéis?

• Quais são o orçamento e outros recursos necessários para realizar a aprendizagem e a adaptação? Será que estes recursos se 
encontram disponíveis ou precisam de ser obtidos?  

Fontes: 
• How-To Note: Project Monitoring, Evaluation, & Learning (MEL) Plan:  

• Learning and Adaptation Strategy – United Nations Kyrgyzstan

• Conjunto de ferramentas da CLA DA USAID  secção sobre Agendas de Aprendizagem

• Experiência da FHI 360 no desenvolvimento de planos de aprendizagem e adaptação 

https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/cleared_-_how-to_note_-_project_mel_plan_r.pdf
https://www.undp.org/content/dam/unct/kyrgyzstan/docs/General/UNPBF- KYRG- Learning & Adaptation Strategy.pdf
https://usaidlearninglab.org/node/14637

