
Dicas essenciais para fazer a mala 
de praia:

1. As roupas da mala de praia são, em geral, 
mais leves e ocupam menos espaço. Fique 
ligado, no entanto, que saquinhos plásticos são 
essenciais na hora guardar peças ainda úmidas, 
como biquines e sungas. 

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 protetores solares;

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 uma praia 
mais deserta, onde não existem restaurantes ou 
ambulantes, não esqueça de levar um tupperwear 
com lanchinhos e uma garrafa térmica com água 
ou suco. Lembrem-se: o humor das crianças é 
diretamente ligado ao estômago!

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 sucos;

6. Fique de olho nos horários de pico do sol. 
Muitas vezes, protetor solar e barraca são 
sufi cientes para manter os adultos na praia, 
mas com as crianças os cuidados precisam ser 
maiores. A regra de ouro é manter os horários de 
exposição entre 6 e 9 da manhã, e a partir das 4 
da tarde. Insolação não tem lugar por aqui! 

7. Verifi que se a praia escolhida conta com 
infraestrutura de aluguel de cadeiras e barracas. 
Caso contrário, planeje-se para chegar fora do 
horário do pico de sol, e levar suas próprias 
cangas e toalhas. 

8. As águas vivas não podem estragar a sua 
praia. Foi queimado? Leve um pouco de vinagre, 
é tiro e queda! 

Sol, mar e água fresca! Deixa a gente 
adivinhar: o seu destino é um local 
de praia e você já está pensando 
na quantidade de coisas para levar.  
Documentos para separar, a melhor 
forma de organizar, o medo de esquecer 
algo primordial e… Calma! Deixa que a 
gente se preocupa em organizar a mala 
para você. Fizemos um checklist dos itens 
indispensáveis para uma ida à praia com 
a alegria da família: as crianças!

DE MALAS PRONTAS 
PARA A PRAIA



Alimentação

Biscoitos integrais 

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

Água em garrafinhas 
térmicas

Sucos naturais

Castanhas e nozes para 
repor as energias

Vestuário

Shorts e bermudas 

Camisas 

Casaco fino 

Óculos de sol

Roupas levinhas

Sandália para praia, caso a 
areia machuque ou queime 

Tênis confortável 

Chinelos 

Óculos de mergulho

Roupas de banho

Blusa de proteção UV

Bonés e chapéus 

Entretenimento 

Tablet com os joguinhos e 
vídeos preferidos

Doces como balinhas e 
pirulitos

Brinquedos pequenos 

Baldinhos e pazinhas para 
brincadeiras

CHECKLIST PRAIA

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

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

Pronto, tudo feito!  
Agora é só fechar a 
mala, pois sua única 

preocupação agora vai ser 
curtir o máximo possível 
ao lado dos pequenos. 

Porque viajar com eles é 
melhor! 
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