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ACADEMIA INTERNACIONAL DE ECOESPORTE 

Fundada em 26 de julho de 2015 
CNPJ: 23.379.268/000181 

 
 
Senhores Pais, ou responsáveis: 

 Seu(a) filho(a) ____________________________________________, por meio de 
divulgações da Academia de Ecoesporte e apoiadores, manifestou o interesse em praticar 
Ecoesporte e gostaríamos de parabenizá-los por terem optado por esta modalidade esportiva e 
dizer que também nós nos sentimos lisonjeados por esta escolha. 
 
 - Quem somos? 
 A ACADEMIA DE ECOESPORTE, é uma associação recreativa, esportiva, cultural, 
educativa e de lazer, sem fins lucrativos, voltada essencialmente para a produção, o 
desenvolvimento e a disseminação do ECOESPORTE em âmbito mundial, assistência social no 
esporte, educação ambiental e administração internacional do ECOESPORTE, como forma de 
preservação da natureza, para o bem do esporte, fundada em 26/07/2015, na cidade de Santa 
Maria, Estado do Rio Grande do Sul. 
 
- O que é Ecoesporte 
 Ecoesporte é uma moderna modalidade desportiva, que teve origem na corrida de 
orientação ao ser agregado uma metodologia de ensino, adaptação ao ambiente e conhecimento 
das espécies vegetais. O Ecoatleta (atleta da modalidade) é instrumentalizado para navegar de 
forma independente através do terreno, localizar e identificar as espécies que fazem parte das 
metas do percurso, auxiliado somente por mapa e bússola, no menor tempo possível. 

Os princípios de ECOESPORTE idealizados pelos seus fundadores são voltados para o 
aprimoramento da prática esportiva na natureza para promover a cultura física em equilíbrio com 
o ambiente natural, de acordo com princípios morais.  

ECO – A casa natural onde se vive, o ambiente. 
ESPORTE – Prática do exercício físico com metodologia e regras. 
ECOESPORTE - Modalidade esportiva sustentada em uma fundamentação filosófica, 

técnica e moral. 
ECOESPORTE é arte do equilíbrio entre a mente, o físico, o espírito e a natureza. O 

praticante de Ecoesporte é herdeiro do homem primitivo das Américas que conserva a fé na 
sabedoria suprema que disponibiliza a natureza que o acolhe. 

Os principais objetivos são promover a socialização, a educação física, a saúde e competir 
sempre que for possível. 

Levando em consideração que a performance no esporte é resultado do treinamento e 
esforço puramente conquistado por cada indivíduo, independente da condição financeira, a cultura 
esportiva não pode ser simplificada e a graduação, a premiação e a certificação devem ser 
valorizadas. 

O aprimoramento intelectual, principalmente sobre o ambiente faz parte da formação dos 
praticantes. 

Os princípios morais não devem ser prejudicados pela pecúnia. 
Para um Ecoatleta o treinamento é continuado na busca da melhoria da saúde, do 

comportamento e de padrões e prática, feito como extensão da vida; 
O local de treinamento deve ser um ambiente social e digno da participação da família. 
A conduta do Ecoatleta é pautada pela disciplina, lealdade, justiça, humanidade, fair play 

e humildade. 
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O Ecoatleta deve buscar sempre a melhor rota, fazer o que é correto. A boa prática não 
se restringe ao ambiente esportivo, mas no trabalho, no ambiente familiar, na escola e na 
sociedade. 
 
Senhores Pais! 

• Seu filho escolheu realmente um esporte diferenciado que não existem adversários, sendo 
a performance resultado da condição física e técnica de cada participante das atividades; 

• Nossa instituição não tem por finalidade fazer o papel da família e da educação formal, 
mas a prática esportiva não tolera o uso de substâncias proibidas e indisciplina dentro e fora das 
nossas atividades, conforme o regulamento da Escola de Ecoesporte; 

• Muitas vezes o jovem atleta só tem um compromisso que é estudar e, desta forma a 
participação nesta escola esportiva está condicionada ao rendimento escolar, sendo por força do 
regulamento necessário que o aluno apresente o comprovante de rendimento escolar para 
participar das atividades; 

• Ecoesporte é uma modalidade esportiva que pode ser praticada por homens e mulheres 
de qualquer idade, independente da condição física e técnica; 

• Ao fazer parte da nossa equipe esportiva seu filho passará a frequentar um grupo 
esportivo, que convive junto, algumas vezes aqui mesmo na cidade e em muitas situações em 
competições externas que para isso Vossa Senhoria deverá autorizar para poder viajar conosco, 
(podendo em alguns casos a autorização ser perante o Juiz da Comarca de Santa Maria) o qual 
ficará sob a responsabilidade do professor da Escola de Ecoesporte; 

• Ecoesporte é um esporte de baixo custo e não requer equipamentos especiais além de 
um par de tênis, uma roupa tipo agasalho que obrigatoriamente proteja pernas e braços e de uma 
bússola que se for do agrado e estiver dentro das condições da família poderá adquirir, no entanto, 
para alguns eventos e viagens poderão ser cobradas algumas taxas para transporte, alimentação 
e inscrição; 

• Por último, gostaríamos de convidá-lo a acompanhar seu filho nas nossas atividades, 
treinamentos, competições, reuniões e cerimônias, pois seu apoio será muito importante tanto 
para o desenvolvimento dele como da nossa instituição que desde já se coloca a sua disposição 
para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos. 
  Atenciosamente, 
 
 
  

DARCI DORNELLES LOPES 
 Secretário da Academia de Ecoesporte 

CREF 022761-P/RS 

JOSÉ OTÁVIO FRANCO DORNELLES 
Presidente da Academia de Ecoesporte 

CREF2/RS 3700 
 
........................................................................................................................................................... 

 
AUTORIZAÇÃO 

 
Eu, __________________________________________________, responsável pelo(a) menor 
___________________________________________________, _________________________ 
(autorizo/não autorizo) o mesmo a participar das atividades da Escola de Ecoesporte. 

Santa Maria – RS, ____ de __________ de 2018. 
 
 

_____________________________________ ____________________________________ 
Assinatura do responsável Nome legível 

DADOS DO RESPONSÁVEL 
Grau de Parentesco:_____________________________________________ 
Identidade:_____________________________________________________ 
Telefone:______________________________________________________ 

 
ECOESPORTE: um esporte para estudantes 


