
Os tópicos mais importantes na hora 
de fazer a mala:

1. Roupas de inverno são normalmente mais 
grossas e acabam sendo volumosas, ocupando 
mais espaço. Uma boa dica para economizar 
espaço, de forma que todas as roupas de frio 
caibam, é guardar as peças em rolinhos e colocá-
las em 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 os géis antitérmicos;

3. Tenha um necessaire para a farmacinha 
básica, dando ênfase aos problemas de saúde 
que podem aparecer em decorrência do frio: 
antitérmico, antialérgico, solução nasal e xarope 
para tosse são essenciais. 

4. O inverno dá uma fome… e as crianças não 
funcionam bem de barriga vazia. Entre as 
refeições, tenha sempre um snack na bolsa para 
resolver as emergências. Quando a temperatura 
cai, o índice calórico aumenta. Agora é hora de 
lançar mão do chocolate, das nozes e castanhas 
e das bebidas quentes. Aposto que ninguém vai 
reclamar!

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 
quentes, como chás e chocolate quente, em uma 
garrafa térmica;

6. Fique constantemente de olho na temperatura. 
Para os dias de chuva ou muito vento, é 
importante apostar em duplas camadas de 
roupas e cachecóis mais grossos, para que 
uma dor de garganta indesejável não difi culte 
seu passeio! Não se esqueça de levar botas e 
casacos impermeáveis: lugar de chuva e neve é 
do lado de fora das suas meias!

Acredite: o mais difícil, que é escolher o 
destino, você já fez! Sim, o que muitos 
consideram complicado, a gente tira 
de letra. Não vamos deixar com que a 
operação de fazer as malas tire o seu sono, 
não é mesmo? Quando o assunto é juntar 
o pique da cidade grande com o frio e 
crianças pequenas, nós entendemos muito 
bem. Segue o nosso checklist com algumas 
dicas imperdíveis para a sua viagem em 
família ser perfeita: 

O GUIA COMPLETO 
PARA FAZER 
AS MALAS PARA 
O INVERNO 

2. Para que os produtos líquidos de higiene não 
vazarem, retire a tampa, passe papel-fi lme no 



Alimentação

Água 

Chocolate, nozes e 
castenhas 

Snacks com alto índice 
calórico, para aguentar o frio, 
como castanhas, nozes e 
chocolates

Vestuário

Protetor de orelhas

Gorro

Luvas acolchoadas 

Casaco impermeável

Cachecóis grossos

Calças e blusas de manga 
termais

Ceroulas

Meias de lã

Botas de solado 
antiderrapante (para não 
escorregar no chão molhado 
pela chuva e pela neve)

Guarda-chuva

Capa de chuva (no inverno, a 
chance de chover é grande) 

Entretenimento 

Tablet com os joguinhos e 
vídeos preferidos

Brinquedos pequenos

Livros de colorir com  
giz de cera

Um livro novo de histórias 
para crianças 

Filmes infantis passados no 
frio (Esqueceram de Mim 2, 
Frozen…)

Farmácia e cuidados 
pessoais 

Analgésico infantil 

Solução nasal

Pomada para assadura

Xarope para tosse

Remédio para dor de ouvido

Remédio para dor de 
garganta

Colírio (os olhos podem 
ficar ressecados durante o 
inverno)

Protetor labial (muito 
importante no inverno. Os 
lábios dos pequenos sofrem 
com o vento)

Xampu e condicionador 
infantis 

Lenços umedecidos 

Fraldas descartáveis

Nebulizador portátil

Termômetro 

Antitérmico

Antigripal 

Remédio para sinusite  
e dor de cabeça

Antialérgico (via oral)

Gaze

Lenço umedecido 

Hidratante

Cotonete

Escova de dentes

Pasta de dente sem flúor

Gel antitérmico para as  
mãos e pés 

Para os bebês 

Comida infantil (potinho) 

Mamadeira

Carrinho de bebê dobrável 
com capota ou guarda-chuva

Paninhos, chupetas e 
travesseiros que eles estão 
acostumados

Mantinha para o frio

Imprescindível

Carteirinha do plano de 
saúde.

Telefone do pediatra

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

Carteira de vacinação

Lanchinhos práticos

CHECKLIST INVERNO URBANO

Passaporte na mão, agora 
é só fechar a mala e cair 
no mundo! Espero que 

o nosso checklist tenha 
sido tão útil para a sua 
família assim como foi 
para a minha. Passar 

férias sem perrengue é a 
melhor coisa! Seus filhos 
vão amar cada segundo 
e, é claro, você também. 
Porque, afinal, viajar com 

eles é muito melhor! 
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