
As melhores dicas para fazer a mala
de neve: 

1. As roupas da mala de neve são mais grossas 
e volumosas, ocupando mais espaço. Uma boa 
dica para economizar espaço é guardar as peças 
em rolinhos e colocá-las em sacos à vácuo; 

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

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 conhecer algum 
lugar mais distante ou deserto, tupperwears 
com snacks e uma garrafa térmica com água, 
chocolate quente ou chá quente sempre salvam 
o dia. Crianças e lanchinhos andam lado a lado! 

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 muito vento, é importante apostar 
nos cachecóis mais grossos, para que uma dor 
de garganta indesejável não difi culte seu passeio! 

7. Na hora de esquiar, lembre-se que o contato 
com a neve é certo! Para evitar sair molhado na 
baixíssima temperatura, invista nas roupas e 
botas impermeáveis;

8. É importante pesquisar a infraestrutura dos 
locais de esqui antes de aparecer lá com a família. 
Existem algumas estações que não alugam a roupa 
apropriada para a prática! Caso ache necessário, 
saiba que você precisará levar na mala capacetes, 
óculos, calças, casacos e blusas apropriadas. Em 
geral, é possível alugar as pranchas para a prática 
de snowboard e pares de esquis em todos os 
destinos esportivos de inverno.  

9. A estática é um problema recorrente nos 
destinos de neve: ela é a responsável pelos 
choques nas maçanetas, e pelos cabelos 
arrepiados. Para resolver o drama estético, leve 
sempre um pente de madeira, capaz de resolver 
a agitação dos fi os elétricos. 

Nada melhor do que fugir do clima tropical 
do Brasil e viajar para a neve. Sabemos que 
o clima frio é delicioso, com certeza, mas 
precisamos que lembrar que o nosso corpo 
não está preparado para as intensas baixas 
temperaturas. Quando viajamos com 
crianças, o cuidado deve ser redobrado! 
Por isso, fi zemos um checklist com a 
seleção das melhores dicas para as famílias 
que vão para o frio, e querem se divertir 
com as crianças. Anote aí!

BABY, IT’S COLD 
OUTSIDE! 



Alimentação

Água 

Biscoitos e barrinhas de 
cereais

Chás e chocolate quente em 
garrafas térmicas

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

Vestuário

Protetor de orelhas

Gorro

Luvas acolchoadas 

Casaco de nylon

Cachecóis grossos

Calças e blusas termais 

Ceroulas

Proteção para esqui 

Meias de lã

Botas e luvas impermeáveis 

Tênis confortável e quentinho 

Blusa de fleece (aquele 
tecido bem quentinho e fofo, 
para usar embaixo do casaco 
de esqui)

Entretenimento 

Tablet com os joguinhos e 
vídeos preferidos

Doces e barrinhas de 
chocolate 

Brinquedos pequenos

Livros de colorir com  
giz de cera

Um livro novo de histórias 
para crianças 

Farmácia e cuidados 
pessoais 

Analgésico infantil 

Pomada antiassaduras

Pomada para queimaduras

Spray anti inflamatório 

Pomada para hematomas 
(as quedas fazem parte do 
programa)

Protetor labial (muito 
importante em destinos de 
inverno)

Protetor solar 

Pomada para picada de 
mosquito 

Xampu e condicionador 
infantis 

Lenços umedecidos 

Fraldas descartáveis

Termômetro 

Analgésico/antitérmico

Lenço umedecido 

Hidratante

Cotonete

Escova de dentes

Pasta de dente sem flúor

Escova ou pente de madeira 

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

Imprescindível

Carteirinha do plano de 
saúde

Telefone do pediatra

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

Carteira de vacinação

Lanchinhos práticos

CHECKLIST NEVE

Essas dicas foram 
essenciais para que 
eu e minha família 
não passássemos 

nenhum perrengue num 
clima completamente 

diferente do que estamos 
acostumados. Agora é só 
pegar o casaco, fechar a 

mala e se mandar com os 
pequenos. Porque viajar 

com eles é melhor! 
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