
Dicas de ouro na hora de fazer as malas: 

1. Quando se trata de destinos radicais, a 
mala pode fi car logo cheia com poucos itens, 
por requerer levar sapatos, acessórios e 
gears apropriados. Por isso, nossa dica para 
economizar espaço é guardar as roupas em 
rolinhos, optar por colocar as meias e peças 
pequenas dentro dos tênis e também fazer uso 
de sacos à vácuo; 

2. Para que os produtos líquidos de higiene não 
vazarem, retire a tampa, passe papel-fi lme no 
gargalo e coloque a tampa novamente. Assim, 
você cria uma barreira e evita desastres. Faça 
isso com xampus, cremes, condicionadores, 
perfumes e até remédios; 

3. Tenha um necessaire para a farmacinha 
básica (com analgésico, antitérmico, antialérgico, 
algodão, gaze, antisséptico e curativos) e outro 
para remédios receitados pelo pediatra. Coloque 
a receita dentro do nécessaire para qualquer 
eventualidade;

4. Fome e sede não podem aparecer para 
estragar o dia. Caso você vá fazer passeios 
demorados, como caminhadas e trilhas, não 
esqueça de levar um tupperwear com snacks e 
uma garrafa térmica com água ou suco. Crianças 
de barriguinhas cheias são crianças felizes! 

5. Mala de mão: tento deixar sempre leve e com 
itens essenciais. Uma muda de roupa, itens 
para a troca da fralda, fraldinha de boca, um anti 
térmico, termômetro, biscoito, água e bebidas em 
garrafas térmicas;

6. Se prepare para todos os climas! Você pode 
visitar uma praia quente, pegar um clima úmido 
em uma trilha ou fazer um passeio de bicicleta por 
algum lugar mais frio, então é importante colocar 
na mala roupas para as diferentes temperaturas 
para não ter surpresas pelo caminho;

7. Lembre-se sempre de verifi car a infraestrutura 
do local escolhido para se aventurar, pois alguns 
podem não ter o aluguel de gears para alguma 
prática esportiva. O que você não puder alugar, 
deve levar na mala! 

Aqui, você encontra todos os tópicos 
que vão te preparar para todos os tipos 
de destinos aventureiros e poupar - 
muito - tempo na hora de fazer a mala 
em família. Prove que as viagens mais 
selvagens não se limitam aos adultos. 
Os roteiros radicais, além de serem 
ótimos para o físico e para a saúde, 
divertem todas as crianças: as que vivem 
dentro de nós e, é claro, os nossos fi lhos!

INTO THE WILD: 
O CHECKLIST QUE 
VAI SALVAR AS 
AVENTURAS EM 
FAMÍLIA

Pronto! Pode ter certeza que depois 
dessas dicas, sua família inteira estará 
livre de perrengues pelo caminho. Agora 
é só tomar fôlego, segurar a animação e 
cair na estrada com os pequenos. Porque 
viajar com eles é muito melhor! 



Alimentação

Biscoitos integrais e leves 

Frutas que servem como 
snacks (maçã, uva, banana, 
entre outros)

Água em garrafinhas 
térmicas

Sucos naturais

Castanhas, nozes e barrinhas 
de cereal para repor as 
energias

Vestuário

Shorts e bermudas 

Camisas dry-fit 

Casacos

Óculos de sol

Roupas levinhas

Sandália para praia, caso a 
areia machuque ou queime 

Tênis confortável 

Botas para práticas 
esportivas

Chinelos 

Óculos de mergulho

Roupas de banho

Blusa de proteção UV

Boné

Fleece 

Leggings

Gorro  

Luva

Cachecol

Calças

Capa de chuva

Casaco impermeável e  
corta-vento 

Meias 

Entretenimento 

Tablet com os joguinhos  
e vídeos preferidos

Doces como balinhas  
e pirulitos

Brinquedos pequenos 

Livros de colorir com  
giz de cera

Um livro novo de histórias 
para crianças

Pé de pato

Máscara de mergulho

Farmácia e cuidados 
pessoais 

Analgésico infantil 

Pomada antiassaduras

Pomada para queimaduras

Protetor labial 

Protetor solar 

Pomada para picada  
de mosquito 

Xampu e condicionador 
infantis 

Lenços umedecidos 

Fraldas descartáveis

Fraldas para a água

Termômetro

Analgésico/antitérmico

Pomada antialérgica para 
picadas de insetos

Antialérgico (via oral)

Medicamento contra enjôo

Gaze

Repelente

Lenço umedecido 

Hidratante

Cotonete

Escova de dentes

Pasta de dente sem flúor

Escova de cabelos ou pente

Spray anti-inflamatório

Para os bebês 

Comida infantil (potinho) 

Mamadeira

Carrinho de bebê dobrável 
com capota ou guarda-chuva

Paninhos, chupetas e 
travesseiros que eles estão 
acostumados

Imprescindível

Carteirinha do plano  
de saúde

Telefone do pediatra

Documentos (RG, 
passaporte, vistos e 
autorizações, etc.)

Carteira de vacinação

Lanchinhos práticos

CHECKLIST AVENTURA
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