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Diversão e brincadeiras para entreter as crianças no
avião

Viajar de avião com crianças pode ser um verdadeiro desa�o para os pais. Independentemente
da idade do pequeno, é importante ter vários brinquedos e muitas ideias de brincadeiras para
ajudar a passar o tempo durante o voo. E de que as crianças mais gostam? Divertir-se com os
pais, é claro!

Como entreter as crianças no avião?

Os brinquedos e os jogos devem ser escolhidos de acordo com a idade dos pequenos. É
importante ter em mente a duração e o horário do voo. A melhor opção é voar durante a noite
para poder dormir a maior parte do voo. Se não for possível, é aconselhável preparar-se bem
para a jornada. Viajar de avião pode ser uma experiência maravilhosa para as crianças. Embora o
menu infantil seja oferecido pela companhia aérea, certi�que-se de levar os snacks favoritos da
pequenada.

Brinquedos favoritos

Vai viajar com bebé? A sua presença e algumas fraldas serão su�cientes. Poderá também dispor
de um chocalho ou de um colar de contas – certamente servirão de brinquedos para o bebé.

Se o bebé já tiver alguns meses, é interessante levar livros de pano e outros materiais. Esses
brinquedos dispõem de muitos bolsos, cordas e surpresas escondidas. Há desa�os a serem
descobertos em cada página.

As crianças mais velhas são cheias de energia. Como mantê-las sentadas? Poderá levar os
brinquedos certos para a idade, como:

consola de jogo ou tablet para assistir a �lmes de animação (leve os auscultadores e um
cabo USB, pois em muitos aviões é permitido conectá-los)
urso de peluche querido
bloco de papel e lápis para desenhar – encoraje a criança a usar a imaginação e
desenhar como será o sítio de destino, a aeronave, o capitão, etc. – assim poderá criar
um registo artístico da viagem
um novo brinquedo que deixará o pequeno curioso para explorá-lo
fantoches de mão para explicar o que se passa no avião

Diversão e jogos

As crianças entediam-se rapidamente e certamente faltará divertimento durante o voo. Então, o
que fazer? Pensar em ideias de brincadeiras que não precisam de brinquedos.

procurar por formas de animais, edifícios, monstros, etc. nas nuvens
brincadeiras com palavras, como dizer uma palavra que começa com a última letra da
palavra anterior ou com uma letra especí�ca, etc.
usar a imaginação – o que faria nas nuvens, numa ilha deserta, se fosse um pirata, etc.
pedra, papel, tesoura – uma brincadeira clássica que pode durar horas
contar uma história interminável – todos contribuem para criar uma narrativa maluca  
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