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Anna Karla é de João Pessoa, mas mora em 

São Paulo há 8 anos. Morou na Inglaterra, nas 

cidades de Leeds e Manchester, na época da 

faculdade. Já trabalhou em hotelaria, foi 

recreadora de resort, garçonete, barwoman, 

professora de inglês, professora universitária. 

Hoje, é funcionária pública na área de Meio 

Ambiente e trabalha em contato direto com os 

parques estaduais paulistas. Casada com o 

Gustavo, mãe da Isabela, de 5 anos e do 

Felipe, de 1 ano. É apaixonada por viagens e 

atividades ao ar livre. Tudo em família. Sempre! 

 
 
 
 
 
 

 

Pezinho na Estrada é um blog de viagens em 

família voltado para ajudar pais e mães que, 

assim como nós, amam viajar com seus filhos. 

Nele, compartilhamos as nossas experiências 

reais de viagem com os nossos filhos, damos 

dicas de roteiros, dicas para economizar e dicas 

práticas para pegar a estrada com os pequenos 

viajantes.  

 

O blog foi criado em 2014, seguindo a 

sugestão de diversos amigos, que defendiam 

que as aventuras que postávamos no Facebook 

e as dicas de viagem que dávamos via e-mail 

para aqueles que solicitavam, poderiam ser um 

ótimo conteúdo para um blog. 

Tivemos a alegria de ver o Pezinho na Estrada 

crescer, conquistar a confiança de diversos 

amigos e leitores, e abrir espaço para parcerias 

e outras oportunidades de negócio. 

 

Se viajar é bom, viajar em família é melhor ainda 

Sobre o  

Pezinho na 

Estrada 

Sobre a  

Anna 

http://pezinhonaestrada.com 

/blogpezinhonaestrada 

/annakarla_pezinhonaestrada 



NOSSOS LEITORES 

83% 
Brasil 

700+ 

1000+ 

5k acessos 
mensais 

46% 

54% 

77%  
18 a 44 anos 

Gostam de 
 Viajar com filhos 
 Roadtrips 
 Compras para a família 
 Atrativos e hotéis kidfriendly 

Califórnia / Pacific Highway (roteiro 

de 15 dias pela costa oeste 

americana) 

Alguns dos  
posts favoritos 

Los Angeles, Anaheim e arredores: 

da capital mundial do cinema ao 

berço da Disney 

Nova York com bebê de um ano 

(parte 5): compras (incluindo lista de 

compras para crianças de 1 a 3 

anos) 

Santa Barbara, CA: uma cidade que 

vale a parada (com bate-volta em 

Solvang e Santa Ynez Valley) 

San Francisco, CA: roteiro de 5 dias 

na cidade que vai muito além da 

Golden Gate Bridge 

Bate-volta em Holambra 
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O QUE NOSSOS LEITORES DIZEM 

“Seus relatos nos ajudaram a 

decidir nossa viagem (vamos eu 

e minha filha) e pretendo fazer 

todo seu roteiro. Muito obrigada. 

Parabéns pelo seu trabalho, 

temos mesmo que agradecer. 

Grande abraço”. Solange M. 

“Seu relato me inspirou a fazer 

essa viagem com meu esposo e 

nosso filho, que terá 1 ano e 

11 meses, na época. Grata, 

desde já. Um abraço”. Carla 

“Olá! Apenas parabenizando e 

agradecendo os posts. Estou indo 

com todas as informações e com 

várias dicas para mim e minha 

família (meu menino tem 1 ano). 

Valeu!” Lucas 

“Anna uma delicia o seu blog. Irei 

a Paraty em janeiro e precisava 

de umas dicas. Adorei. Beijos”. 

Denise D. 

“Adorei o blog. E essas dicas de 

como viajar com bebês foram 

ótimas!!! Me ajudaram muito, pois 

em breve terei que viajar com o 

meu que vai nascer. Amei!!!”. 

Priscila L. 

 



NOSSOS PARCEIROS 

http://www.visitseattle.org/
http://www.jasperskytram.com/
http://www.spokesbicyclerentals.com/
https://www.brewster.ca/
pt.citypass.com/seattle
https://www.pc.gc.ca/
http://www.ridetheducksofseattle.com/
https://westcoastsightseeing.com/
https://www.tourismvictoria.com/
http://www.butchartgardens.com/
http://www.miniatureworld.com/
https://www.royalbcmuseum.bc.ca/
https://www.flyovercanada.com/


VAMOS TRABALHAR JUNTOS? 

Agradecemos o seu interesse no nosso blog e esperamos poder 
trabalhar juntos. 
 
Nosso estilo de viagem é bastante eclético e abrange uma larga 
gama de atrativos e destinos: praia, campo, montanha, 
unidades de conservação, Brasil, exterior, pousadas familiares, 
apartamentos do Airbnb, resorts de luxo, passeios de bike, 
trilhas, parques temáticos, museus, restaurantes simples ou 
requintados... Gostamos de tudo. 
 
Entre em contato conosco e vamos explorar oportunidades e 
possíveis projetos como parceiros. 
 
Nosso telefone / WhatsApp é (11) 966852662 e o e-mail é 
akcmoura@gmail.com . 
 

Falamos português. 
 

We speak English. 
 

Hablamos español. 
 

Parlem Català. 

mailto:akcmoura@gmail.com

