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Autorização de viagem para menor 
de 16 anos acompanhado

ATENÇÃO: O NR disponibiliza este modelo de autorização, 
qualquer outro modelo poderá ser utilizado desde que atenda 

o propósito do documento. 

O Preenchimento de autorização de viagem é obrigatório para os 
participantes da viagem que não tenham 16 anos de idade completos. 

Preencha a autorização e entregue-a impressa ao organizador do 
evento da(o) escola/grupo. O organizador ficará responsável pelas 

documentações de todos os participantes do grupo.

Se faz necessária a posse da autorização durante todo o traslado, 
ida e volta ao Resort NR.

Observações:

• Fique atento ao prazo para a entrega desta autorização;
• O prazo é determinado pelo organizador do evento em sua escola ou grupo;
• Ao imprimir este documento, pede-se ignorar esta primeira página.
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Eu, 
 (nome do responsável legal) 

RG n.º , expedido em  /  / , órgão expedidor 

, residente à , n° , 

complemento , bairro , cidade , 

UF  CEP:  na condição de responsável legal, autorizo o(a) menor 

, documento de identificação tipo 

, número  (RG, passaporte ou certidão de nascimento) a viajar 

acompanhado(a) por pelo menos um(a) dos(as) Srs.(as):

Autorização de viagem para menor de 16 anos acompanhado

 - RG:  expedido por: 
 (nome do acompanhante responsável)

 - RG:  expedido por: 
 (nome do acompanhante responsável)

 - RG:  expedido por: 
 (nome do acompanhante responsável)

 - RG:  expedido por: 
 (nome do acompanhante responsável)

Esta autorização tem caráter de ida e volta para o Resort NR Santo Antônio do Pinhal – SP, pelo 

período de  /  /   a   /  / . (data da viagem).

Por ser verdade, firmo o presente.

  /  /
 (cidade)  (data)

(Assinatura do responsável legal) 

Número do celular do responsável legal: (      ) .

Obrigatório anexar cópia simples do documento do aluno – RG/passaporte/certidão de nascimento.
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