
 

Autorização de Viagem 
 

 

Nome do aluno: 

 

CPF: 

 
RG: 

Data de nascimento: Email aluno: 

Responsável Legal: 

RG responsável: CPF Responsável: 

Endereço: 

Fone responsável: E-Mail responsável: 

Escola: Ano / Turma: 

Destino da viagem: Período: 

Guia / Professor responsável pelo aluno: Documento: 

Dados gerais do aluno para a viagem 

Nome da mãe: Telefone: 

Nome do pai: Telefone: 

Sabe nadar: Tem restrições para entrar na água: 

Tem restrições para alguma atividade física? 

 

Dados do seguro saúde: 

 



 

Dados médicos do aluno para viagem 
Altura: Peso:                Tipo sangúineo: 

Tem alguma doença crônica? Tem restrição a algum medicamento? 

Tem restrição alimentar? Qual? 

Está sendo medicado ultimamente? Como deve ser administrada a medicação? 

Tem alergia não relacionada a medicamento? Vacinas dentro do prazo de validade: 

Vacinas contra Covid-19: 

Tem acompanhamento médico ou psicológico? 

Diabetes? 
Instruções sobre procedimentos, medicamentos e horários: 

Convulsões? 
Instruções sobre procedimentos, medicamentos e horários: 

Asma ou Bronquite? 
Instruções sobre procedimentos, medicamentos e horários: 

Pessoas para contato em caso de emergência: 

 
Caro pai ou responsável, 

 
Considerando a nova redação do artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 14 da Lei 13.812/2019 e artigo 83 da 
Lei 8.069/90): "Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde 

reside DESACOMPANHADO DOS PAIS OU DOS RESPONSÁVEIS SEM QUE ESSE DOCUMENTO TENHA FIRMA 
RECONHECIDA POR UM DELES PODENDO SER POR AUTENTICIDADE OU SEMELHANÇA”. 

 
- 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, eletro-eletrônicos). 
- É proibido levar objetos cortantes, bebidas alcoólicas e fumo. 
 

Data e assinatura: 
 

SEHORES PAIS, ESTA AUTORIZAÇÃO É VÁLIDA POR 30 DIAS DA DATA DE ASSINATURA E RECONHECIMENTO EM 
CARTÓRIO. A DATA FINAL DA VIAGEM NÃO PODE EXCEDER ESSE PERÍODO. 


