
Os tópicos mais importantes na hora de 
fazer a mala:

1. As peças de verão são leves e fáceis de 
guardar, mas tenha em mente que as crianças 
gastam duas mudas de roupas por dia, durante 
uma viagem. Para maximizar o espaço, use o 
método de guardar os itens em rolinhos, ao invés 
de dobrá-los. Você vai se surpreender!

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 calor: 
pomada para mordida de mosquitos, antialérgico 
e protetor solar são essenciais. 

4. O verão pode tirar a fome dos pequenos… 
mas as crianças não funcionam bem de barriga 
vazia. Entre as refeições, tenha sempre um snack 
na bolsa para resolver as emergências. Quando 
a temperatura sobe, o índice calórico diminui. 
Agora é hora de lançar mão das frutas secas e 
dos biscoitos integrais. 

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, biscoito e 
água, muita água. Os destinos de verão fora do 
Brasil costumam ter o clima seco, bem diferente 
do nosso, e a hidratação é fundamental. 

6. Tenha em mente que o sol pode causar 
transtornos, mesmo fora da praia. Boné e 
protetor solar são essenciais para quem vai 
passar o dia batendo perna, especialmente 
quando as crianças estão envolvidas. Uma mãe 
prevenida evita queimaduras! 

Está tudo pronto para embarcar para mais 
um destino dos sonhos. Desta vez, a família 
vai passar as férias num destino urbano, 
durante o verão. Tudo bem, a mala vai fi car 
mais leve, sem a necessidade de embalar 
as enormes peças de frio. No entanto, 
é preciso manter a atenção redobrada 
quando viajamos com as crianças: alguns 
itens são essenciais e não podem fi car de 
fora. A mamãe viajante já conhece esse 
esquema de letra, e vai te dar as melhores 
dicas para que a sua viagem seja só 
curtição. Anota aí! 

O GUIA COMPLETO 
PARA FAZER 
AS MALAS PARA 
O VERÃO



Alimentação

Água, muita água

Frutas e snacks integrais 
(eles suprem a fome por 
mais tempo)

Sucos e chás gelados 

Vestuário

Boné

Camiseta regata

Sandálias 

Capa de chuva (as chuvas de 
verão caem no mundo todo)

Camiseta dry fit (crianças 
suadas, não por aqui!)

Mochila

Casaco leve (para o caso  
de ar condicionado potente)

Bermudas

Camisetas e blusas polo

Jeans 

Tênis para caminhar 

Garrafinha térmica

Entretenimento 

Tablet com os joguinhos e 
vídeos preferidos

Brinquedos pequenos

Livros de colorir com giz de 
cera

Um livro novo de histórias 
para crianças 

Mapa da cidade (para 
explorar com os pequenos)

Farmácia e cuidados 
pessoais 

Analgésico infantil 

Solução nasal

Pomada para assadura

Remédio para dor de cabeça 
(o sol pode ser implacável)

Pasta d’água (caso o protetor 
solar não seja suficiente)

Colírio (os olhos podem fcar 
ressecados no clima menos 
úmido)

Protetor labial (muito 
importante no verão. Os 
lábios dos pequenos sofrem 
com o vento e o clima seco)

Xampu e condicionador 
infantis 

Lenços umedecidos 

Fraldas descartáveis

Termômetro 

Antitérmico

Antigripal 

Antialérgico (via oral)

Gaze

Lenço umedecido 

Hidratante

Cotonete

Escova de dentes

Pasta de dente sem flúor

Gel antitérmico para as  
mãos e pés 

Remédio para dor de barriga 
(os alimentos estragam mais 
facilmente no verão)

Soro pediátrico (para evitar 
desidratação, no caso de 
uma dor de barriga) 

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 leve 

Imprescindível

Carteirinha do plano  
de saúde

Telefone do pediatra

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

Carteira de vacinação

Lanchinhos práticos

CHECKLIST VERÃO URBANO

Tudo pronto? Conferiu todos os 
itens antes de passar o cadeado 
nas malas? Agora é se preparar 
para o voo, afivelar os cintos e 

partir para um destino de muita 
diversão. Converse com os 

pequenos e conte para eles um 
pouco mais sobre a próxima 
aventura. Além de aquecer a 

bateria, eles ainda vão aproveitar 
muito mais quando chegarem. 
Sabemos que o esforço prévio 
vale a pena, porque viajar com 

eles é muito melhor!

www.kids2gether.com.br


