Relatório de Viagem
A informação seguinte é muito importante. Ajudará o Escritório de Washington dos
Companheiros das Américas e as Parcerias Companheiras a avaliar o impacto de sua viagem
sobre as atividades da Parceria, apresentar um relatório a nossos financiadores e preparar
propostas para novos subsídios para apoiar o seu trabalho. Podem ser acrescentadas páginas
adicionais. Fotos, recortes de jornais e da mídia em geral e materiais utilizados são muito úteis e
devem ser incluídos.
Os relatórios de viagem devem ser submetidos o mais tardar trinta (30) dias após a conclusão
de sua viagem.
Parceria: Minas Gerais e Colorado
Nome do viajante:
Nome Adriana Nome do meio ou inicial Cândida Sobrenome Angelo
Data do pedido: Outubro / 2011
Profissão/Ocupação e título Educadora Física / Membro do Companheiros das AméricasMinas Gerais
Endereço postal:
Organização Companheiros das Américas-Minas Gerais
Rua Pouso Alegre 259/504 Bairro Floresta
Cidade Belo Horizonte Estado Minas Gerias CEP 31110-010
País Brasil
Telefone 55-31-34442091/ 55-31-87843117
e-mail: adrianacangelo17@hotmail.com
Datas da viagem:
Saída do país de origem 7 de novembro de 2011 Retorno ao país de origem 12 de fevereiro de
2012
Itinerário: Belo Horizonte – Medellín – Denver – Belo Horizonte
Adriana Cândida Angelo
Assinatura do viajante

01/12/2011
Data

ADRIANA CÂNDIDA ANGELO
Nome em letra de fôrma
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1. Propósito e atividades: Qual foi o propósito principal de sua viagem? (Deve ser o mesmo
propósito indicado em seu pedido de subsídio de viagem). Que atividades específicas foram
realizadas? (Favor incluir seu programa final).
Os principais propósitos da viagem foram participar da Convenção de Medellin e visitar o
estado parceiro, o Colorado, fortalecendo a comunicação e a interação entre os membros de
Minas Gerais e Colorado.
Na Convenção de Medellín foram discutidos temas relacionados às transformações que essa
cidade sofreu nos ultimos 10 anos e temas relacionados à sustentabilidade, meios de
transportes mais economicos e que viabilizam o acesso das populações mais carentes e
também temas relacionados à prática esportiva como meio para a melhoria da qualidade de
vida da população e discussões de grupo nas quais pode ser trocando experiências
enriquecedoras sobre os diversos programas que são realizados nos outros comitês, de
promoção, organização e participação voluntaria.
No Colorado foram realizadas trocas de experiências profissionais, onde se pode conhecer
melhor centros de treinamento para atletas, saber um pouco mais sobre a participação das
mulheres nos esportes, no que se refere à capacitação de treinadoras, a equidade de atletas
femininas em esportes de predominio masculino e o crescimento da participação de atletas
latinas envolvidas nesses esportes, a estrutura física de universidades, escolas de ensino
fundamental e ensino médio, centros esportivos para crianças e adolescentes e academias de
ginástica além de passeios turísticos.
2. Resultados/Impacto:
2a. Você realizou o propósito de sua viagem? Descreva os resultados em termos comensuráveis.
Inclua nomes de instituições/organizações com as quais você trabalhou. Faça um resumo das
discussões, palestras ou workshops realizados por tipo/número de participantes.
Sim.
Convenção em Medellín, Colômbia:
Medellín, que já foi uma cidade muito perigosa, com um índice altíssimo de assassinatos, hoje
é um exemplo do poder de transformação de uma gente que aspira por mudanças. A cidade
fica num vale e está cercada de montanhas que ultrapassam os 2000 m de altitude. Muitas
dessas encostas estão tomadas por favelas, mas mesmo lá se veem mudanças e o progresso
chegando, meios de transportes eficazes, e investimentos em educação, como por exemplo a
construção de uma biblioteca no centro de umas das mais violentas comunidades de Medellín.
Todos esse aspectos transformadores que essa cidade sofreu serviram de exemplo nos temas
discutidos na convenção.
Dia 09 de novembro
Na manhã do primeiro dia da convenção foram apresentadas informações e dados sobre a
transformação social que a cidade de Medellín vivencia nesses últimos 10 anos e temas
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relacionados ao transporte publico e as soluções encontradas para viabilizar a locomoção das
pessoas.

A tarde foi possível conhecer o sistema de transporte Metro e Metrocable, visitando a
comunidade de Santo Domingo, e conhecer também o Parque Biblioteca España.

Metrocable, Santo Domingo
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Junção Metro – Metrocable

Parque Biblioteca España
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Dia 10 de novembro
No segundo dia da convenção, foram discutidos temas a respeito do trabalho voluntario como
recrutar e treiná-los para trabalhar nos projetos e qual a importância do seu trabalho para a
sociedade.

Foi apresentado o programa Indeportes Antioquia, um programa governamental que
incentiva a pratica de atividades físicas pela população para o aproveitamento do tempo livre.
Além disso, foi apresentado também outros programas de sucesso do Companheiros das
Américas como o programa Aganar onde foram feitas dinâmicas salientando as estratégias de
e atividades que contribuem para a educação das crianças e jovens envolvidos no projeto.
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A tarde participei da plenária a respeito das mudanças climáticas, onde foram discutidos
temas sobre o aumento da temperatura terrestre e apresentados projetos de preservação
ambiental e discutidos temas sobre o papel da sociedade em relação as mudanças climaticas.

Dia 11 de Novembro
O ultimo dia da convenção os participantes dialogaram e discutiram estratégias, programas e
projetos que vão permitir tecer ações entre o poder público, o privado e o Companheiros das
Américas, abrir perspectivas em torno da cultura, educação e esporte e a sua força de
transformação social.. Foi apresentado também pelo presidente Steve Vetter uma nova
perspectiva de relação entre as parcerias, e assim caminhar no sentido de agregar força aos
projetos, e os resultados serem mais efetivos e sustentáveis.
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Visita ao estado parceiro, Colorado, Estados Unidos:
Através de visitas a centros esportivos, escolas publicas, universidades e academias de
ginástica foi possível conhecer um pouco mais sobre a organização, os serviços prestados a
comunidade, planos de ensinos e técnicas de treinamento de alto rendimento esportivo.
Dia 14 de novembro
No primeiro dia fui acompanhar as aulas de Educação Física na Escola Fundamental
Cowell. As aulas foram ministradas em um ginásio e a atividade proposta pela professora foi
musica. Antes de iniciar a aula, a professora fez uma atividade de aquecimento, como uma
corrida Os alunos tinham entre 5 e 7 anos de idade. As aulas tem duração de 40 minutos. No
final da aula a professora destacou as partes do corpo trabalhadas na dança. Depois eu e a
professora discutimos as diferenças entre as escolas publicas do Brasil e as escolas publicas
dos Estados Unidos, e me mostrou o material fornecido pelo governo com os planos das
atividades proposta para cada idade e nível de aprendizagem dos alunos.

Dia 15 de novembro
No segundo dia fui novamente à Escola Fundamental Cowell, acompanhar as aulas de
Educação Física. Dessa vez os alunos tinham entre 8 e 9 anos de idade. As aulas foram
ministradas em um ginásio e a atividade proposta pela professora foi musica. Antes de iniciar
a aula, a professora fez uma atividade de aquecimento, como um pegador. Nesse dia as danças
foram mais complexas do que no primeiro dia, pois os alunos eram mais velhos e tem um
padrão motor melhor. No final da aula a professora fez perguntas sobre as partes do corpo
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trabalhadas na dança. Depois a professora me explicou como os alunos são avaliados no nível
elementar sobre fitness, saúde e evolução atlética nesse mesmo nível elementar.

Dia 16 de novembro
No terceiro dia acompanhando as aulas de Educação Física na Escola Fundamental Cowell,
os alunos tinham entre 10 e 11 anos de idade. As aulas foram ministradas em um ginásio e a
atividade proposta pela professora foi musica. Antes de iniciar a aula, a professora fez uma
atividade de aquecimento, como um pegador, mais complexo que no dia anterior. Nesse dia as
danças também foram mais complexas do que no segundo dia, pois os alunos eram mais
velhos e tem um padrão motor melhor. Para encerrar a atividade, a professora fez perguntas
sobre as partes do corpo trabalhadas na dança. No final da aula ela fez alguns testes para
observar o nível de desenvolvimento motor, força, resistência e flexibilidade de cada aluno.
Depois a professora me explicou como é empregada a verba destinada para compra de
materiais e me mostrou como é feita a logística de horários e atividades para cada faixa etária,
como manter-se alinhado com as normas, tanto estadual e nacional, ao nível educacional.
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Dia 17 de novembro
Fui visitar outra escola publica, North High School, para as aulas de Educação Física, a
escola possui um campo de futebol americano, ginásio poliesportivo, piscina térmica, sala de
ginastica e salão de musculação. As aulas de Educação física tem duração de 50 minutos. Os
alunos tinham entre 14 e 15 anos. As aulas foram de natação. A professora começou a aula
falando sobre a quantidade de atividade física recomendada por semana, e explicou aos
alunos que é necessário fazer 30 minutos de atividade física por pelo menos 3 vezes na
semana. Depois fez atividades com os nados, crawl, peito e costas. No final da aula, passou
um basquete aquático para os alunos. Depois a professora me explicou as diferenças entre as
aulas de Educação Física no ensino fundamental e médio, e falou sobre os testes usados para
avaliar a aptidão física dos alunos no nível de high school.
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Dia 18 de novembro
No segundo dia de visita a escola publica, North High School, os alunos tinham entre 16 e 18
anos. As aulas foram de musculação. A professora começou a aula passando um jogo que se
chama six bases, parece com o baseball, mas é jogado com os pés. Depois fomos para o salão
de musculação. Os alunos receberam uma ficha onde precisam preencher os exercícios de
acordo com o planejamento da semana. Escolhem os exercícios, e sob orientação da
professora fazem os exercícios e posteriormente respondem perguntas especificas sobre a
atividade e para a pratica de outros esportes. Depois a professora me explicou como é que ela
alinhe suas aulas para atender os requisitos do estado em relação a Educação Física nas
escolas, como é que ela prepare seus atletas para as competições e como ela motiva seus
alunos para a pratica de atividade fisica regular.
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Dia 19 de novembro
Fui com Theresa conhecer o Comitê Olímpico dos Estados Unidos que fica em Colorado
Springs. Foi apresentado um vídeo sobre os jogos olímpicos e posteriormente foi possível
conhecer os locais de treinamento de esportes indoor como a natação, ginastica e lutas. A
atleta que nos acompanhou na visita, explicou como são elaborados os treinamentos, de onde
vem os recursos financeiros para manter o centro de treinamento e também falou sobre a
situação americana nos últimos jogos olímpicos.
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Após, Theresa levou-me para conhecer o Garden of the Gods, um lugar muito bonito de
rochas vermelhas, com uma vista belíssima!

Dia 20 de novembro
Fui com Theresa em um jogo de hockey no gelo, assistimos a partida entre Avalanche x
Sharks. Adorei o jogo, foi uma nova experiência, pois não conhecia o esporte.
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Dia 21 de novembro
Fui visitar a Regis University, suas dependências físicas. A universidade possui 2 campos, um
de futebol e outro de baseball, um excelente ginásio e um espaço indoor para o treinamento
em dias frios. Conheci também o centro de tratamento fisioterápico e acompanhei o
tratamento de algumas alunas. Com o treinador, discuti temas relacionados a participação
das mulheres nos esportes, no que se refere à capacitação de treinadoras, a equidade de atletas
femininas em esportes de predominio masculino no paises latinos.
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Dia 22 de novembro
Fui visitar o America Scores Denver Office, uma organização não governamental que possui
um programa de educação e esportes. A coordenadora me explicou como funciona o
programa, de onde obtém os recursos financeiros e materiais, quais são os requisitos para as
crianças e adolescentes participarem do projeto e como é feito o controle dos registros. Ajudei
a organizar as pastas com os testes realizados com as crianças e adolescentes no inicio e fim
da temporada.

Durante toda a semana, fui com Theresa a uma academia de ginástica em Denver, The Point
Athletic Club, academia, ela possui quadras poliesportivas, salão de musculação, piscinas,
salas de ginástica coletiva e sala de fisioterapia. Lá fizemos aula de Kombat, e localizada, onde
tive a oportunidade de conversar com o professor e saber melhor sobre a elaboração das aulas
de ginástica coletiva.

2b. Que dificuldades você encontrou? Que lições você aprendeu que possam ser úteis para
futuros viajantes?
Apesar de estudar o idioma inglês durante um bom tempo no Brasil, senti dificuldades de
comunicação, acredito que ao se dedicar mais ao aprendizado do idioma, futuros viajantes
não terão a mesma dificuldade.
2c. Descreva a participação da Seção Companheira anfitriã na sua visita. E que tipos de
atividades de acompanhamento são prováveis? Qual foi o impacto da Seção local?
Só tenho a agradecer todo o carinho e atenção de todos os companheiros que me
receberam no Colorado, em especial, Theresa Mcguire, que me acolheu e proporcionou
momentos especiais que ficarão eternamente gravados em minha memória.
2d. Quais são os benefícios de longo prazo previstos ou antecipados de sua visita à Seção
anfitriã? (Os exemplos específicos são extremamente úteis.)
O comitê anfitrião poderá se beneficiar de minha visita porque pretendo continuar
trabalhando na área que motivou a minha viagem: projetos relativos a prática de esportes.
Acredito que futuros projetos resultarão desta visita e também pretendo continuar a
anfitrionar visitantes do Colorado que venham a Minas Gerais
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3. Acompanhamento:
3a. Como você planeja compartilhar esta experiência com a sua Seção Companheira e com a sua
comunidade?
Pretendo apresentar um relatório de minha experiência na próxima reunião do comitê de
Minas Gerais e também no meu local de trabalho, e discutir a criação de novos projetos
relacionados ao lazer e ao esporte, sempre valorizando as oportunidades que tive por ser um
membro dos Companheiros das Américas.
3b. Que atividades de acompanhamento você recomenda para continuar a reforçar os itens
realizados durante sua visita?
Os comitês De Minas Gerais e Colorado estarão encarregados de fazer o acompanhamento
das atividades e inclusive o presidente do capitulo Minas Gerais, Roberto Brandão, na
elaboração do plano bianual com a inclusão de novos projetos relacionados ao esporte e lazer.
4. Pedimos o obséquio de fazer comentários/sugestões de caráter geral sobre sua viagem.
A viagem a Colômbia e Colorado foram duas experiências maravilhosas em minha vida. O
tempo que passei em companhia de pessoas excelentes e profissionais muito bem qualificados,
o que contribuiu imensamente para meu crescimento pessoal e profissional, graças ao carinho
e atenção de todos. Em especial, gostaria de agradecer a Luzia Lisita pela oportunidade que
me foi concedida de conhecer outros países, outras culturas, adquirir novas experiências
profissionais que irão aumentar ainda mais meu conhecimento dentro da minha área de
trabalho, contribuindo para que assim eu possa ajudar outras pessoas e projetos.

5. Você é membro dos Companheiros das Américas? Sim__X__ Não___
Se não for membro dos Companheiros das Américas, está planejando associar-se à Seção que
está patrocinando sua viagem? Sim____
Não___

6. Indique o número de horas de tempo voluntário durante a visita, inclusive atividades de
preparação e acompanhamento. Essa indicação deve ser feita on-line: entre no website dos
Companheiros (portugues.partners.net) e clique em Partners Counts (Companheiros Contam)
ou use o formulário anexo.
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Favor preencher e remeter este relatório juntamente com o seguinte:
Relatório de despesas com os respectivos comprovantes
Cópias de recortes de jornal/mídia ou fotos suas em interação com nacionais do país
anfitrião em atividades profissionais.
Os relatórios de viagem devem ser submetidos o quanto antes possível após o seu retorno ao país de
origem e o mais tardar trinta (30) dias após a conclusão de sua viagem.
Enviar para:

Partners of the Americas
A/C: Membership Services
1424 K Street, N.W., Suite 700
Washington, D.C. 20005, USA
(202)628-3300, Fax: (202)628-3306

NOTA: Sem um relatório de viagem satisfatório não serão processados pedidos de reembolso de
despesas apropriadas de viagem, gastos incorridos na obtenção de visto ou taxa de embarque.
fevererio 2005
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