EMBARQUE TERRESTRE
A EQUIPE DE GUIAS UGGI ACOMPANHARÁ O GRUPO DESDE A PORTA DA ESCOLA.
CHEGUE CEDO, APRESENTE-SE COM TRANQUILIDADE.
EVITE CORRERIA E PREOCUPAÇÃO.
Apresentação para embarque na porta da escola aos guias UNIFORMIZADOS UGGI EDUCAÇÃO
AMBIENTAL.
ATENÇÃO:
Menores de doze anos de idade para viagens fora do estado de SP, devem portar autorização com foto,
emitida em cartório, feita por um dos responsáveis legais com firmas reconhecidas e a Certidão de
Nascimento (original ou cópia autenticada) ou o ORIGINAL do RG brasileiro, do RG de estrangeiro ou
o Passaporte.
Passageiros acima de doze anos devem portar um documento original de identidade que pode ser o RG
brasileiro, o RNE ou o Passaporte.
AO PROVIDENCIAR QUALQUER NOVA DOCUMENTAÇÃO, INFORMAR À ESCOLA
NÚMERO, ÓRGÃO EXPEDIDOR, ESTADO E PAÍS DA EMISSÃO DO MESMO. (A lista de
passageiros em viagem deve ser autorizada pela ANTT * e nela consta o nome completo por extenso,
número do RG e CPF do aluno ou responsável)
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres – 0 800 610 300
BAGAGEM:
Uma mala por passageiro, com no máximo vinte quilos de peso e uma mochila ou bolsa de mão, de volume
reduzido, contendo no máximo cinco quilos de peso.
É importante observar que o passageiro deve conseguir transportar a própria bagagem apesar do auxílio que
receberá de motoristas e guias UGGI EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
QUALQUER MEDICAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AOS ACOMPANHANTES ANTES DO
EMBARQUE COM DETALHES DE SUA UTILIZAÇÃO.
Não levar objetos de valor (jóias, celulares, eletrônicos portáteis, por exemplo)
Durante toda a viagem, não ande só, permaneça próximo ao seu grupo, comunique suas ações a um
acompanhante (ida ao banheiro, por exemplo) e mexa com cuidado e atenção em sua carteira.
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DICAS DE VIAJANTE - LEIA COM ATENÇÃO
Ao ser procurado por algum estranho chame imediatamente um professor ou guia UGGI EDUCAÇÃO
AMBIENTAL para participar do bate papo. Não é conveniente, por questões de segurança individual
e do grupo, que se informe para qual cidade se está indo, onde é o almoço ou o próximo local de visita.
A maior parte das pessoas que se aproxima dos grupos quer apenas satisfazer curiosidade pessoal quanto
à local de origem, motivo de viagem etc, mesmo assim é muito importante que uma eventual conversa
seja realizada na presença de um professor da escola ou um guia UGGI.
Pequenos objetos, carteiras e mesmo as bolsas e mochilas não devem ser deixadas de lado, sobre balcões
ou mesas. Ao dar falta de qualquer pertence, comunique ao guia UGGI.
Utilizamos com muita freqüência os mesmos transportes, hotéis, restaurantes, paradas de estrada e outros.
Nossos parceiros comerciais têm o hábito de guardar e avisar-nos sobre achados o que facilitam eventuais
resgates.
Marcar os pertences pessoais facilita as tarefas de arrumação de malas e armários e ajuda os guias UGGI
EDUCAÇÃO AMBIENTAL nos momentos de “Leilão dos Esquecidos” após cada saída de hotel,
restaurante, museu etc.
Uma fita colorida na alça da mala, bolsa ou mochila facilita a identificação de longe nos bagageiros de
ônibus e saguões de hotel.
Manter a mala arrumada o tempo todo ajuda a não perder coisas temporariamente.
Roupa limpa dobrada e bem ajeitada, roupa suja dobrada e bem ajeitada dentro de sacos plásticos,
sapatos e chinelos guardados quando não utilizados.
Manter o apartamento arrumado e limpo também ajuda muito nos momentos de lazer e descanso.
Roupas em uso, nos armários, toalhas em uso, nos cabides, roupa molhada, nos varais, sabonetes,
xampus e cremes junto à seus pertences evitam perdas e desperdícios.

DICAS DE IMPORTANTES - LEIA COM ATENÇÃO
✓ Consulte também a lista com o que é importante levar para sua viagem.
✓ Preencha a autorização de viagem e assine as duas vias (autorização e seguro viagem)
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AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
NOME DO ALUNO
TIPO DE DOCUIMENTO, Nº DE IDENTIFICAÇÃO, ESTADO E PAÍS DE ORIGEM (ver texto EMBARQUE com detalhes e restrições)

DATA DE NASCIMENTO

E-MAIL ALUNO

ESCOLA
DESTINO DA VIAGEM

DURANTE O PERÍODO DE:
------------ /------------ /------------

A

------------ /----------- /------------

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL (pai, mãe, tutor, gestor, etc)
RG DO RESPONSÁVEL LEGAL

E-MAIL RESPONSÁVEL

FONE

RESIDENCIA DO ALUNO

CEP

DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL

DADOS GERAIS DO ALUNO PARA A VIAGEM
NOME DA MÂE, tutora, gestora etc

TELEFONE

NOME DO PAI, tutor, gestor etc

TELEFONE

CPF e RG do responsável :
SABE NADAR

TEM RESTRIÇÕES PARA ENTRAR NA AGUA

TEM RESTRIÇÕES PARA ALGUMA ATIVIDADE FISICA? CASO AFIRMATIVO INFORMAR QUAIS .

Qual o seguro saúde do aluno? Informe o telefone de emergência do seguro e o número de segurado. É opcional o envio da
carteira de associado com ele ou com um responsável da escola.

DADOS MÉDICOS DO ALUNO PARA A VIAGEM
ALTURA

PESO ATUAL

TEM ALGUMA DOENÇA CRÔNICA? QUAL?

TIPO SANGUÍNEO

RH

(A) (B) (AB) (O)

(+) (-)

NÃO SABE ( )

TEM RESTRIÇÃO A ALGUM MEDICAMENTO? QUAL?

ESTÁ SENDO MEDICADO ULTIMAMENTE? QUAL O MEDICAMENTO? NÃO ESQUEÇA DE ENVIÁ -LO!

TEM ALERGIA QUE NÃO SEJA RELACIONADA A MEDICAMENTOS? QUAL? E COMO ,

Vacinas dentro do prazo de validade: Tétano ( ) Febre Amarela ( ) Hepatite ( )

DE COSTUME O MÉDICO, PROCEDE?

Outras :

COMO DEVE SER ADMINISTRADA A MEDICAÇÃO?

O ALUNO TEM ACOMPANHAMENTO MÉDICO?

QUAL O NOME E TELEFONE DO MÉDICO PARA SER USADO EM CASO DE EMERGÊNCIA?

O ALUNO JÁ SOFREU ALGUMA CIRURGIA? QUAL?
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PESSOAS PARA CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA
Exceto o responsável que assina esta autorização
TELEFONE

NOME

PARENTESCO

Caro pai ou responsável







Por questões de competência e responsabilidade legal, os guias da UGGI estão autorizados a ministrar
apenas medicamentos enviados pelos responsáveis legais do viajante, com autorização expressa por
escrito e junto ao receituário médico. Envie os medicamentos com instruções de uso detalhadas,
embalados em separado e com as datas e horários de aplicação para que a ação possa ser pertinente e
efetiva.
Obrigatório portar documento original com foto.
Caso exista reunião de pais marcada pela escola entendemos que sua participação é muito importante
para total conhecimento da atividade a ser desenvolvida.
Não nos responsabilizamos por objetos de valor levados na viagem (jóias, relógios, máquinas
fotográficas, celulares, rádios, i-pod, etc).
É proibido levar, comprar e/ou consumir bebidas alcoólicas, fumo e outras drogas ilícitas e lícitas. Além
de transportar objetos cortantes. No caso de alguma ocorrência, os pais serão comunicados e o aluno
não participará mais da viagem, os pais terão a responsabilidade de prover o retorno do aluno.

Condições gerais da assistência ao viajante
A UGGI escolheu a Assist Card para prestar assistência ao viajante durante o desenvolvimento das
atividades de campo. As cláusulas de assistência preveem as seguintes coberturas:
o Os benefícios são válidos apenas para eventos ocorridos durante o desenvolvimento da viagem.
o Assistência médica por enfermidade ou acidente para procedimentos médicos no local e região do acidente. R$
10.000,00
o Medicamentos durante a viagem
o Gastos odontológicos durante a viagem
o Translado sanitário (translado em ambulância)
o Traslado ou repatriação funerária.
Para maiores informações entre em contato diretamente com a Assist-Card do Brasil pelo tel 3218 8700 ou
pelo e-mail agencia-sp@assist-card.com.br.

Declaro estar ciente das condições gerais desta viagem, cujo roteiro encontra se à disposição na escola.
Autorizo, na eventualidade de assistência médica durante a viagem, a Assist-card a ressarcir diretamente a
UGGI Educação Ambiental por despesas decorrentes deste atendimento.
_______________________________________________________________________________
Local, data e assinatura do responsável legal
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