
Listas de Desejos de Verão  

100 coisas divertidas para fazer antes do verão acabar  

✓ 1.    Brincar em uma caixa de areia 

✓ 2.   Montar uma barraca 

✓ 3.   Desenhar com giz na calçada, traçar a sua sombra 

✓ 4.   Ir para o parque (playground) 

✓ 5.   Ir nadar 

✓ 6.   Construir um forte 

✓ 7.   Fazer colares com cereal de Cheerio/Fruit Loop  

✓ 8.   Fazer um piquenique 

✓ 9.   Começar o seu dia no parque com donuts e vitamina de frutas. 

✓ 10.  Preparar um churrasco. 

✓ 11.   Assar marshmallows sobre uma fogueira e fazer s'mores. 

✓ 12.  Acampar no seu quintal. 

✓ 13.  Ir para um passeio de bicicleta em família. 

✓ 14.  Ter uma batalha com uma revólver de água ou balão de água. 

✓ 15.  Brincar de twister com creme de barbear. 

✓ 16.  Jogar no quintal Yahtzee com dados gigantes e um balde / adicionar e subtrair dados 

✓ 17.  Fazer Bolas de sabão. 

✓ 18.  Jogue frisbee ou kickball. 

✓ 19.  Soltar pipa. 

✓ 20.  Refrescar em um parque de água gratuito. 

✓ 21.   Brincar na água no sistema de irrigação (sprinklers) 

✓ 22.  Ir caminhar. 

✓ 23.  Brincar de caça na natureza. 

✓ 24.  Sente-se no chão com as suas crianças e identifique as formas das nuvens. 

✓ 25.  Colocar sapatos velhos e ir para um passeio em um córrego. 

✓ 26.  Pegar morangos ou mirtilos (blueberries) em uma fazenda local.   

✓ 27.  Ir para um jogo de beisebol. 

✓ 28.  Assistir a um filme em um drive in. 

✓ 29.  Visitar um jardim zoológico local. 

✓ 30.  Ir para um desfile. 

✓ 31.  Participar do programa de verão de leitura de história infantil na sua biblioteca local. 

✓ 32.  Ir para a praia. 

✓ 33.  Passe o dia na piscina ou no parque aquático. 

✓ 34.  Vá para um parque temático ou uma feira. 

✓ 35.  Visite um parque de diversões. 

✓ 36.  Assista a um show de fogos de artifício. 

✓ 37.  Jogue uma partida de minigolfe. 

✓ 38.  Olhar o nascer ou pôr do sol. 

✓ 39.  Construir um castelo de areia. 

✓ 40.  Faça o seu próprio balanço com um pneu ou com de corda. 

✓ 41.  Transforme seu escorrego em um toboágua, colocando uma mangueira no topo e uma piscina 

infantil na parte inferior! 

✓ 42.  Faça bombas de água com esponjas. 

✓ 43.  Crie seu próprio parque de águas (splash pad) no quintal!  

✓ 44.  Doe comida para um abrigo de animais 

✓ 45. Tenha uma briga de travesseiros 

✓ 46. Faça um animalzinho com uma pedra 

✓ 47. Faça uma caminhada na natureza. 

✓ 48. Faça slime caseiro – 2 copos de cola, adicione corante, adicione aproximadamente 1/3 copo de 

amido líquido e mexa até começar a unido. Amasse como massa até engrossar. Se o slime ficar 

aderindo às suas mãos, é preciso usar mais amido. 

✓ 49. Brincar em uma caixa sensorial com arroz, areia, macarrão ou creme de barbear e encontrar 

objetos escondidos. 

 



✓ 50. Faça massinha de brincar caseira. (2 copos de farinha de trigo, 1 copo de sal, 3 colheres de 

sopa de creme de tártaro, (2 colheres de sopa de óleo, 2 copos de água fervente, 1 colher de chá 

de extrato de hortelã opcional, corante alimentício opcional - misture e depois amasse todos 

juntos). 

✓ 51. Faça Areia da Lua para brincar (8 copos de farinha de trigo, 1 copo de óleo de bebê) 

✓ 52. Decore o chão na entrada de automóveis com giz de calçada e faça uma sessão de fotos ou 

desenhe uma amarelinha e jogue alguns jogos. 

✓ 53. Faça suas próprias bolas caseiras com elásticos 

✓ 54. Faça bolinhas (stress ball) para relaxar - encha um balão de látex com farinha de trigo. 

✓ 55. Faça uma experiência científica fácil fazendo nuvens de sabão. Coloque o sabão Ivory em um 

prato apropriado para micro-ondas. Coloque no micro-ondas, programe o micro-ondas na potência 

alta por 1-2 minutos. Você não pode realmente cozinhar demais o Ivory, mas vai chegar a um ponto 

em que ele vai parar de se expandir. 

✓ 56. Procure por conchas do mar na praia. 

✓ 57. Tenha uma noite de jogo em família. 

✓ 58. Brinque de escorregar, deslizar e com o aspersor (sistemas de irrigação de grama).   

✓ 59. Faça uma lavagem de carro usando brinquedos de passeio ou o carro da família. 

✓ 60. Faça tortas de lama. 

✓ 61. Use botas de borracha e pule nas poças de água. 

✓ 62. Faça sorvete caseiro. 

✓ 63. Compre um molde de picolé e faça picolés caseiros. 

✓ 64. Faça batida com leite (milk-shake) ou vitaminas de frutas. 

✓ 65. Faça picolé de pudim. 

✓ 66. Faça uma bebida root-beer float. 

✓ 67. Faça picolé de banana congelada. 

✓ 68. Surpreenda os seus filhos com aquários de gelatina ou copos de gelatina de festa de praia. 

✓ 69. Prepare uma banana splits ou prepare o seu próprio sundae. 

✓ 70. Vá para o oceano e brinque nas ondas. 

✓ 71. Faça limonada caseira. 

✓ 72. Faça sanduíches caseiros com sorvete - dois biscoitos e seu sorvete favorito entre eles. 

✓ 73. Pinte telas com revólveres de água. 

✓ 74. Faça decoração com dente de leão (dandelions) ou impressões com flores. 

✓ 75. Fazer artes com flores prensadas. 

✓ 76. Pinte com bolinhas de gude (use uma caixa de camisa, coloque papel na caixa, despeje a tinta no 

papel e role bolinhas de um lado para o outro dentro da caixa e crie uma linda peça de arte. 

✓ 77. Faça uma arte em uma tela usando a fita do pintor. 

✓ 78. Faça um alimentador de pássaros. 

✓ 79. Faça decoração de cones de sorvete com tinta puffy. 

✓ 80. Prepare o seu gloss (para os lábios). Coloque cerca de ¼ copo de vaselina em um micro-ondas 

para derreter em potência alta, cerca de 30 a 60 segundos adicione a mistura preferida de bebida 

em pó de k-suco sem açúcar. Despeje a mistura líquida no recipiente pequeno, deixe-a definir. 

Coloque a tampa. 

✓ 81. Arte de areia - sal de cor com giz e crie um desenho de arte na areia. 

✓ 82. Decore o jardim com uma fada ou um dinossauro. 

✓ 83. Assista a um filme no seu quintal. 

✓ 84. Pegue insetos luminosos. 

✓ 85. Observe as estrelas com sua família. 

✓ 86. Trabalhe em barraca de limonada. 

✓ 87. Fazer brincadeiras usando baldes com água. 

✓ 89. Faça uma pinhada com papel machê (balão, jornal, farinha de trigo e água). 

✓ 90. Pinte com cubos de gelo coloridos. 

✓ 91. Jogue “tênis” com balões e uma raquete limpa de mata-moscas! 

✓ 92. Pintar peças de roupas (Tie dye). 

✓ 93. Peça aos seus filhos que criem um livro decorado (Scrapbook) de verão, mantendo um diário 

sobre suas coisas favoritas. 

✓ 94. Plante flores ou vegetais. 

✓ 95. Brinque de pique-e-pega. 

✓ 96. Brincar de esconde e esconde e ir procurar com uma lanterna. 

✓ 97. Pressione flores nas páginas de um livro, deixe secar, passe entre papel de cera e crie um 

cartão especial. 



✓ 98. Siga algumas receitas simples e amigáveis para as crianças (pizza com English muffin, 

sanduíche com manteiga de amendoim e geleia de fruta - PB & Jelly). 

✓ 99. Salte pedras em uma lagoa ou lago. 

✓ 100. Alimente os patos 

Tenha um verão incrível!!! Miss Diane, Departamento de Terapia Ocupacional 


