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Calça Pantacourt: a peça democrática SONINHO
Não sei como acontece na casa de vocês, mas eu tenho 

uma pequena que para acordar de manhã durante a semana, 
cedinho, é uma missão. Desde bebê, e disso não posso me 
queixar, ela sempre dormiu bem pela manhã, pelo menos até 
8 horas sem grande esforço. Hoje, com 3 anos, pode ir dormir 
às 20, 21 ou 22 horas, o soninho da hora de acordar sempre é 
vencedor (e vamos combinar, é o melhor de todos). Às vezes 
me pergunto se ela dorme o suficiente. Cada vez mais, com 
o crescimento, as horas de sono diurnas e noturnas acabam 
diminuindo. Por outro lado, o soninho do dia me parece bem 
importante, porque aqui em casa, quando o ranço pega, é 
mesmo falta de sono.

Além de importante para o nosso bem-estar, sabemos 
que o sono é fundamental para a saúde. Inúmeros estudos 
comprovam, afinal, o quanto é preciso dormir bem – e na 
quantidade ideal – para uma criança crescer e se desenvol-
ver adequadamente. Por isso, os pais devem estar atentos à 
quantidade recomendada de horas diárias de sono. Sempre 
é útil relembrar a tabelinha:

Não é de hoje que a pantacourt é uma peça 
amada e super idolatrada por várias fashionis-
tas mundo afora: já tem um bom tempo que 
a calça anda por aí, conquistando visuais 
cada vez mais cheios de estilo e persona-
lidade. Apesar disso, muitas mulheres 
ainda torcem o nariz para o modelo por 
não saber como coordenar este tipo de 
calça com o resto do visual. Mas não se 
engane: ela é democrática, pois cai bem 
em todos os tipos de corpo.

A pantacourt nada mais é do que 
uma calça pantalona curta, que pode 
variar de comprimento, indo logo 
abaixo dos joelhos ou ao início das 
canelas. A boca normalmente é mais 
larga e, às vezes, pode causar estra-
nhamento, mas quem vence esse 
preconceito logo se apaixona pelo 
modelo. E pode abusar da panta-
court sem medo! Ela vai bem para 
qualquer ocasião, desde um look 
mais descontraído até um visual 
mais social, basta complementar 
a produção com os acessórios e 
os sapatos corretos. Se o evento 
for mais despojado, invista na 
calça com rasteirinhas 
ou sapatilhas - as neu-
tras caem bem com 
qualquer tipo de look. 
Mas se o evento pedir 

uma produção mais chique, os sapatos de salto 
entram em ação para dar o toque moderno, 
além de alongar a silhueta. As plataformas 

também são uma boa pedida, ainda mais 
se você escolher uma que tenha o tom da 
calça, para dar sensação de alongamento. 
Se você ainda tem dúvida quanto ao sapato 

que deve ser escolhido, pense na regri-
nha: quanto mais pernas à mostra, 
mais fácil fi ca de usar a pantacourt. 
Ou seja, tenha cuidado ao usar este 

modelo de calça com botas, por 
exemplo, pois elas podem dar 
a sensação de corpo achatado. 

Outro truque interessante para 
quem quer parecer um pouquinho 

mais alta é criar um visual monocromá-
tico, que pode ser mais bem sucedido 
se você investir em blusas com decote 
em “V”, dando a sensação de alonga-
mento ao corpo. 

Deu para perceber que a panta-
court pode ser usada por todas, não 
é mesmo? Se você ainda não tem uma 
e fi cou com vontade de comprar, vai 
mais um dica: opte por uma calça 
escura, que combina com tudo. As 

jeans são mais modernas, mas as de 
tecido molinho, tipo malha, são mais 
fresquinhas para o verão. Como estas 
peças são básicas, serão ainda mais 

fáceis de combinar.
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Sempre é bom lembrar, também, que a tabela acima é 
uma referência. Cada criança é diferente: há algumas que 
precisam dormir mais que as outras. Assim como há aquelas 
que acordam cedinho pela manhã muito bem dispostas. A 
variação de uma criança para outra pode ser bem ampla, 
dependendo da personalidade e do organismo de cada uma. 

Idade  Durante a noite Durante o dia Total
Recém-nascido 8h30min 8h30*  17h
1 mês  9h  8h*  17h
3 meses 10h  6h**  16h
6 meses 10h  5h**  15h
9 meses 11h  3h30min*** 14h30min
1 ano  11h  3h***  14h
1 ano e meio 11h  2h30min**** 13h30min
2 anos  11h  2h****  13h
3 anos  10h30min 1h30min**** 12h

*várias sonecas
** três sonecas
*** duas sonecas
**** 1 soneca


