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ideias para fazer

LÁ FORA
01. Equilibre-se no meio
fio

21. Faça comidinha de
terra, plantas e sementes

41. Ouça seu próprio eco

61. Passeie pelas ruas do
seu bairro

02. Veja uma estrela
cadente

22. Faça um boneco de
areia ou barro

42. Encontre formas nas
nuvens

62. Veja o sol nascer

03. Cave um buraco na
areia até chegar ao Japão

23. Brinque em poças

43. Siga uma borboleta

63. Encante-se com a lua
cheia

04. Faça desenhos com
giz na calçada

24. Tome banho de
cachoeira

44. Encontre um trevo

64. Aprenda os nomes
das árvores que existem
perto da sua casa

05. Escorregue com papelão numa rampa

25. Coma uma fruta do
pé

45. Brinque de amarelinha

65. Procure cinco folhas
com texturas diferentes

06. Faça um piquenique

26. Caminhe dentro de
um rio

46. Construa uma casa
para minhocas

66. Visite um parque
nacional

07. Construa uma cabana

27. Ache o bastão de
caminhada perfeito

47. Brinque de pique-bandeira

67. Acampe com sua
família

08. Veja o que está
escondido embaixo de
uma pedra

28. Suba uma montanha

48. Ande de bicicleta
com amigos

68. Comemore seu aniversário do lado de fora

09. Ande em um
slackline

29. Leia um livro embaixo de uma árvore

49. Faça uma corrida de
barquinhos na água da
chuva

69. Nade em um rio

10. Sopre dentes de leão
ao vento

30. Tome banho de
mangueira

50. Encontre um lugar
secreto

70. Brinque nas ondas
no mar

11. Imite o canto de um
pássaro

31. Cultive uma semente

51. Observe pássaros na
natureza

71. Procure um arco íris

12. Brinque na chuva

32. Plante uma árvore

52. Faça um perfume
com flores e temperos

72. Brinque com girinos

13. Procure minhocas

33. Experimente água
da chuva

53. Pule corda em dupla

73. Imite seu animal
favorito

14. Faça um colar de
flores

34. Tente pegar sua
sombra

54. Brinque com insetos

74. Brinque descalço

15. Suba numa árvore

35. Faça um instrumento
musical com elementos
da natureza

55. Ande de carrinho de
rolimã na rua

75. Encontre uma pegada

16. Durma sob as
estrelas

36. Veja o sol se pôr

56. Brinque de quem
salta mais longe

76. Abraçe uma árvore

17. Empine uma pipa

37. Faça um desenho do
seu lugar favorito lá fora

57. Faça um passeio de
barco

77. Experimente algo
direto da horta

18. Tenha um parque
favorito

38. Faça uma escultura
em madeira

58. Brinque de carrinho
de mão humano

78. Identifique cinco
plantas pelo aroma

19. Asse alguma coisa em
uma fogueira

39. Colecione sementes

59. Brinque numa cama
elástica

79. Sinta o cheiro da
terra molhada

20. Aprenda a achar o
Cruzeiro do Sul no ceú

40. Conte histórias
assustadoras à beira de
uma fogueira

60. Aprenda a fazer
parada de mão

80. Cuide de um animal
de estimação
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Inspirado no cartaz 100 Things to Do Before You’re 12, editado pela Generation Wild.

