


As férias são um ótimo momento para conviver mais com os filhos, compreender 

melhor o mundo deles, ensinar, aprender e se divertir muito. 

 

Nós do Clubinho de Ofertas acreditamos que a diversão entre pais e filhos deve 

estar presente em todos os momentos: no lazer, na educação e no convívio do 

dia-a-dia. 

 

Indicamos atividades para serem feitas junto com os filhos que, além de serem 

prazerosas, incentivam a cultura, a educação, a transmissão de valores e o vínculo 

familiar. A maioria bem simples e econômica. Tudo isso para tornar as férias de 

toda a família muito mais divertida e feliz.  

 

Desejamos que você aproveite muito estas férias com seus filhos. 



1) Passeios ao ar livre __________________ 

2) Mercado ou feira  __________________ 

3) Centros culturais ___________________ 

4) Bicicleta, skate e patins ____________ 

5) Dia da beleza ____________________ 

6) Campeonato de pelada ____________ 

7) City tour __________________________  

8) Parques e clubes ____________________ 

9) Ônibus, trem ou metrô _____________ 

10) Sessão de teatro ou cinema _________ 

11) Visita ao Petshop __________________ 

12) Pescaria __________________________ 

13) Visita a parentes __________________ 

14) Biblioteca ou livraria _______________ 

15) Viagem para qualquer parte ________ 
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16) Pequeno grande artista _____________ 

17) Jardinagem _______________________ 

18) Oficina de Origami ________________ 

19) Brincadeiras clássicas _______________ 

20) Teatro em casa ____________________  

21) Cozinha com crianças ______________ 

22) Oficina de brinquedos _____________  

23) Paredes decoradas _________________ 

24) Álbum de fotografias ______________ 

25) Leitura ___________________________ 

26) Troca de papéis ___________________ 

27) Acampamento em casa ____________  

28) Karaokê _________________________ 

29) Festa do Pijama ___________________ 

30) Boa ação pra todos________________ 
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Fora de casa Dentro de casa 



Leve seus filhos para curtir a natureza e conhecer as belezas naturais que o 

nosso país possui. Se você tem praia, parque ou jardim perto da sua casa 

aventure-se com as crianças: vale fazer castelo de areia e catar conchinhas na 

praia, fazer uma trilha no parque, tomar banho de cachoeira ou rio pra se 

refrescar. E que tal um piquenique? Aproveite para dar lições sobre meio 

ambiente e ecologia e contar para seus filhos tudo o que sabe sobre esses 

lugares como um grande explorador e protetor da natureza. 

1 Passeios ao ar livre  

4 



Mercado ou feira 

5 

Passear no mercado municipal da cidade ou na feira é uma boa oportunidade 

para conhecer novos sabores, cores e cheiros das frutas, legumes e verduras. 

Nem sempre conseguimos propiciar tanta variedade no menu do dia-a-dia e 

esta é uma chance de seus filhos descobrirem que gostam de algo que nunca 

haviam experimentado. Imagina se apaixonarem por rúcula? 

2 



3 Centros culturais 

6 

Cultura é uma parte muito importante na educação das crianças e em geral são 

uma atividade bem barata de fazer. Visite exposições, museus, centros culturais 

ou qualquer centro de artes da sua região. Para o passeio ficar mais 

interessante, pesquise antes para poder explicar melhor o que apreciar, qual a 

história ou o significado das obras, objetos e lugares. Muitos centros culturais 

também possuem visita guiada e até atividades educativas para as crianças, e 

você também aprende mais junto com elas. 



Bicicleta, skate e patins 

7 

Leve as crianças para pedalar, andar de skate ou patins. Na rotina do dia-a-dia 

acabamos esquecendo de fazer essas atividades que são tão prazerosas. 

Procure um local adequado, longe de transito, para eles se aventurarem em 

duas, quatro ou oito rodas. 
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Dia de beleza 

8 

Se você tem menina, que tal dedicar um dia inteiro à vaidade? Marque horário 

no salão de beleza para fazer as unhas, cortar e enfeitar o cabelo, e até fazer 

uma gostosa massagem. Brinque de fada madrinha com sua filha e a 

transforme em uma linda princesa neste dia. Ela vai amar! 

Se você tem um menino, transforme ele no super-herói favorito, com um 

penteado diferente, maquiagem e fantasia (vale improvisar!)  
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Campeonato de pelada 

9 

Reúna a garotada para um campeonato de futebol em um clube, praça ou 

mesmo na sua rua. Peça ajuda a seus filhos e crie medalhas para as crianças 

participantes, com o que você tiver em casa. Forme os times e planeje os 

jogos. No final você pode premiar os vencedores ou distribuir medalhas para 

todas as crianças. 
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7 City tour 

10 

Seus filhos conhecem as atrações turísticas da sua cidade? Que tal aproveitar o 

período de férias para explorar seu entorno? Você pode pegar "carona" com 

um programa de turismo - as crianças adoram um passeio de ônibus!! - ou 

então fazer por si só uma caminhada pelo centro histórico e explorar as 

curiosidades da cidade. Uma dica legal é envolver as crianças na preparação 

do programa fazendo uma pesquisa na internet sobre a cidade. 



8 Parques e clubes 

11 

Nem precisa insistir muito pra ir a um parque ou clube, são lugares que em 

geral as crianças adoram, pois tem brinquedos, espaço e eles conhecem outras 

crianças por lá também. O importante é prestar atenção no estado de 

conservação dos brinquedos e instalações. Nos Clubes, o cuidado deve ser 

redobrado em relação às piscinas, verifique sempre se há salva-vidas e se eles 

estão por perto. Olho vivo na garotada. 



Ônibus, trem ou metrô 

12 

Se seus filhos não costumam usar os meios de transporte coletivo, um simples 

passeio de ônibus pode ser um programa divertido e até educativo! Para os 

maiorzinhos é uma bela oportunidade para o exercício da cidadania - mostre 

os lugares reservados para cadeirantes, deficientes e gestantes, explique que 

você deve sinalizar ao motorista quando quer parar e pratique as noções 

básicas de matemática e economia ao pagar pelo bilhete. 
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10 Sessão de teatro ou cinema 

13 

Você sabia que o teatro ajuda e muito no desenvolvimento das crianças? Além 

de se divertir e aprender várias lições nas estórias contadas nos espetáculos 

teatrais, a fantasia e imaginação estimulam a capacidade criativa dos 

pequenos. E o que você acha de ir ao teatro pagando no mínimo a metade do 

preço? No site Clubinho de Ofertas, você pode comprar ingressos de peças, 

shows e outras atrações infantis com superdescontos e assim conseguir fazer 

estas atividades culturais e educativas com maior frequência. Dá pra levar a 

família toda. O site oferece estas ofertas no Rio de Janeiro, São Paulo e Niterói 

e em breve estará em outras cidades do Brasil. Cadastre-se no site 

www.clubinhodeofertas.com.br para receber ofertas na sua cidade. 



11 Visita ao Petshop 

14 

Uma simples ida ao pet shop rende uma tarde toda! Escolha uma loja grande, 

se possível a maior da sua cidade, pois essas costumam ter uma variedade 

maior de animais sendo cuidados ou vendidos. As crianças vão adorar ver 

aquele cachorrinho lindo tomando banho, um gatinho sendo penteado ou se 

encantar com as incríveis cores dos peixinhos. Se você der sorte pode 

encontrar aves, cobras, ratos... uma aventura! 



12 Pescaria 

15 

Um passeio bacana e diferente para fazer em família: pescar! Pode ser na 

praia, em um sítio, fazenda, Pesque Pague ou em um riacho qualquer. O 

programa começa na compra/empréstimo de equipamento e no aprendizado 

do bê-a-bá do esporte. Aproveite para ensinar às crianças sobre os diversos 

tipos de pesca - submarina, com rede, anzol, em alto mar, profissional, 

esportiva.... - e sobre a preservação do meio-ambiente. 



13 Visita a parentes 

16 

As férias são um ótimo momento para visitar parentes que moram um pouco 

mais distante, mas que são importantes para os filhos. Visite avós, irmãos, tias, 

primos e aqueles amigos que também fazem parte da família. Aproveite e faça 

uma árvore genealógica para entenderem como foi formada sua família.  



14 Biblioteca ou livraria 

17 

Toda cidade costuma ter uma biblioteca municipal ou livraria com catálogo 

infantil. Você costuma frequenta-la? Leve as crianças para explorar a seção 

infantil, deixe-as escolherem um livro, sentem juntos para ler. Esses momentos 

podem ser determinantes nos hábitos de leitura dos pequenos e ficarão 

marcados para sempre em suas memórias. 



15 Viagem para qualquer parte 

18 

Conhecer lugares novos é sempre um programa estimulante, prazeroso e 

educativo. Não precisa ser por muitos dias nem para lugares muito longe. 

Existem vários passeios que se pode fazer em um único dia, como visitar uma 

fazendinha, um parque ou um lugar com uma paisagem incrível. Alguns resorts 

tem a opção de day-use, em que você aproveita toda a estrutura do hotel em 

um único dia. 



16 Pequeno grande artista 

19 

Desenhar é um exercício fantástico e nestas férias você pode incrementar os 

desenhos dos seus filhos com colagens de materiais, usar colas coloridas e até o 

próprio corpo pra fazer desenhos incríveis. Pode usar como referência pinturas 

de algum artista que você goste e tentar fazer algo semelhante utilizando 

técnicas parecidas. E que tal montar uma exposição com os trabalhos feitos em 

uma tarde? O site www.materniarte.com.br da Adriana Engelmeyer Bouzan 

professora de artes de São Paulo tem um especial com 30 atividades inspiradas 

na história da arte. Vale muito a pena dar uma conferida.  



17 Jardinagem 

20 

Mexer com a terra é uma delícia e ver o que plantamos dá uma enorme 

alegria. Monte uma pequena hortinha em casa, pode ser só de temperos, ou 

mesmo um jardinzinho. E a falta de espaço não deve ser um problema. Aqui 

vai uma dica de um vasinho de planta fácil e econômico de fazer, e você nem 

precisa ficar se preocupando em regar depois. As crianças vão adorar o 

exercício de jardinagem. Este site tem ótimas sugestões e ajuda você a construir 

seus próprios vasos de garrafa pet –  

www.artesanatoereciclagem.com.br/361-vaso-feito-com-garrafa-pet.html 



Oficina de Origami 

21 

Não precisa ser nenhum mestre ninja para aprender e ensinar a arte milenar 

do Origami. A brincadeira é simples e prática; e basta um pouco de papel 

colorido e orientação para fazer esculturas maravilhosas. Há vários sites na 

internet e também vídeos no Youtube que ensinam a técnica. E as esculturas 

são ótimas para decorar a casa também. O site Dicas Pais e Filhos tem ótimos 

exemplos com o passo-a-passo, bem fáceis para as crianças começarem na arte: 

www.dicaspaisefilhos.com.br/diversao/brincadeiras/origami-dobraduras-de-

papel-para-criancas/ .   
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Brincadeiras clássicas 

22 

Que tal ensinar a seus filhos a forma como você se divertia na sua infância? 

Esconde-esconde, amarelinha, elástico, peteca, cabra-cega (ou gato-mia), 

bolinha de gude, jogo de botão, bola de sabão, passa-anel. Os filhos não 

sabem como a gente se divertia à beça mesmo sem tablet, smartphone ou 

televisão. Mostre a eles que você também já foi criança e brinquem juntos! No 

site  www.mapadobrincar.folha.com.br  você tem acesso a várias brincadeiras 

para se divertir muito nas férias.  
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20 Teatro em casa 

23 

Que tal se fantasiar junto com as crianças e montarem uma peça juntos? Este é 

um ótimo exercício pra trabalhar a expressão e timidez das crianças e você 

ainda pode tratar de temas que são importantes para o seu dia-a-dia ou 

alguma questão educativa. Dá uma olhada nesta fantasia de Tartaruga Ninja 

do site www.materniarte.com.br/2015/02/fantasia-de-tartaruga-ninja/, fácil e 

divertida de fazer. E que tal montar um castelo como cenário de um grande 

espetáculo?  www.materniarte.com.br/2014/05/arte-na-caixa/  . Teatro de 

fantoches também é uma ótima opção. 



Cozinha com crianças 

24 

Ensinar as crianças a cozinhar além de ser uma atividade divertida ainda gera 

vários benefícios: cria vínculo em família, desperta o interesse da criança em 

experimentar novos alimentos e incentiva as crianças a comer melhor. E vale 

tanto para menina quanto para menino. A nutricionista Paola Preusse, do site   

www.maternidadecolorida.com.br   nos dá uma receita fácil, divertida e 

nutritiva para fazer com as crianças. 

21 



22 Oficina de brinquedos 

25 

Seus filhos podem ser grandes inventores, descubra nestas férias! Junte algumas 

sucatas como recipientes e embalagens de produtos já vazios, barbantes, fitas 

adesivas, cola e tesoura. Com muita imaginação eles podem criar bonecos, 

carrinhos, animais e um monte de brinquedos que nem imaginavam. O site 

Materniarte tem várias dicas de como aproveitar esstes materiais e praticar o 

exercício da reciclagem. Veja como montar um jogo de Pebolim ou totó 

www.materniarte.com.br/2015/01/confeccionando-seu-pebolim-ou-toto/ 



23 Paredes decoradas 

26 

Férias também servem para fazer tudo diferente. E que tal mudar o quarto das 

crianças para ser mais divertido nesse período? Uma boa ideia é renovar 

paredes do quarto com uma decoração feita pelas próprias crianças. Basta 

comprar um papel pardo daqueles grandes e colar na parede. Depois convide 

as crianças para desenhar um cenário ou simplesmente se divertir fazendo um 

grafite em seu próprio quarto.  



24 Álbum de fotografias 

27 

Aproveite a disponibilidade das crianças para organizar todas aquelas fotos 

que você tem no celular e no computador e que há meses (ou será anos?) 

precisa dar um jeito.  Selecione as melhores fotos de um período (últimos 12 

meses?), imprima ou revele em uma casa especializada, escolha um álbum 

bacana - para os mais habilidosos, que tal fazer um Scrap Book? - e eternize 

esses momentos. 



Leitura 

28 

Ler é sempre importante e deve ser um hábito prazeroso também nas férias. 

Leia com seus filhos, leia para eles ou deixe que eles conduzam a leitura e te 

contem uma história. A partir daí vocês podem conversar sobre a história, qual 

foi o ensinamento passado e o que estava certo ou errado. Essa é uma ótima 

oportunidade de compreender como as crianças pensam e de transmitir seus 

valores para elas. 
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26 Troca de papéis 

29 

Que tal testar como seus filhos enxergam você? Faça com eles o exercício teatral 

de trocar de lugar, eles viram pais e os pais viram filhos. Na interpretação 

teatral eles se sentirão mais confortáveis em expressar seus sentimentos em 

relação às atitudes dos pais, demonstrando como enxergam o comportamento 

deles. As crianças costumam aprender mais com o exemplo do que vivenciam 

do que as orientações que escutam dos pais. Esta atividade é uma boa forma de 

avaliar como você está agindo e melhorar o relacionamento com seus filhos. 



Acampamento em casa 

30 

Esta também é das antigas e simples de fazer. Monte uma cabana com um 

lençol grande embaixo da mesa de jantar ou entre móveis de sua casa. Leve 

comidinhas para dentro da cabana, colchonete para dormir e um abajur para 

dar um clima. A ideia é fazer a criança imaginar que está em um novo 

ambiente pronto para ser explorado: imagine que lá fora há uma selva cheia 

de bichinhos de pelúcia, dinossauros e muitas aventuras. 
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28 Karaokê 

31 

Deixe a timidez de lado e solte a voz em um karaokê com seus filhos. Se tiver 

algum lugar perto de onde você mora, é bem legal, mas se não, você pode 

fazer dentro de casa mesmo pelo computador. Aqui vai uma sugestão de 

programa de microkê para instalar no seu computador 

www2.uol.com.br/cante/ . E chame os amigos para aplaudir as performances! 



29 Festa do pijama 

32 

Chame alguns amiguinhos para uma festa do pijama em sua casa. A bagunça 

vai ser grande mas a diversão será ainda maior! Envolva seus filhos em todas 

as tarefas - organizar a casa, preparar as camas (vale sofá ou colchonete no 

chão!), providenciar comida, pensar em atividades... 



30 Boa ação pra todos 

33 

O tempo livre propiciado pelas férias também pode ser usado para realizar 

uma boa ação, ensinando fundamentos de generosidade, desapego e 

colaborativismo. Que tal arrumar o quarto das crianças junto com elas e 

selecionar brinquedos, roupas, enfeites e outros objetos para doação? Você 

pode levar a algum orfanato, creche ou escola carente próximo da sua casa. 

Além de fazer o bem aos outros, você ainda consegue reorganizar o espaço 

deles para a volta às aulas. 
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www.clubinhodeofertas.com.br 

www.bora.ai 

www.tudomiudo.com.br 

www.materniarte.com.br www.maternidadecolorida.com.br www.dicaspaisefilhos.com.br 


