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Moda praia em destaque

CALENDÁRIO DE ADVENTO
Quando dezembro se aproxima e os enfeites de Natal 

começam a tomar casas e ruas, as crianças já se alvoroçam. E 
para os pequenos, que ainda não tem a exata dimensão de 
tempo, todo dia é dia de perguntar: “o Natal é hoje?”. Acontece 
aí na sua casa também?

Pois nesta semana, quando nos reunimos aqui no Grupo 
Arauto para a nossa oração semanal, tivemos uma grata sur-
presa. Nossa colega Juliana 
Schroeder produziu um calen-
dário de Advento  para crian-
ças (e para adultos também), 
uma ótima ideia para dar uma 
projeção de tempo e de quan-
to ainda é preciso esperar para 
o dia de Natal. Segundo a Ju 
nos contou, foi uma tradição 
a que ela teve acesso quando 
fez intercâmbio na Alemanha. 
O Calendário do Advento vem 
dos Luteranos alemães que, 
pelo menos até o começo do 
século XIX, faziam a contagem 
regressiva para o dia da véspe-
ra de Natal.

O verão já está quase aí! Estação de sol, praia, piscina, calor... 
Além de planejarmos as férias, chega a hora de conferir as ten-
dências que vão bombar na época mais amada do ano. E não são 
poucas, não! Pensando nisso, vamos conferir o que vai estar em 

alta na moda praia neste ano e no início de 2019.
Floral: essa estampa já apareceu muito em peças como 

vestidos e saias e promete aparecer também nos biquínis 
e maiôs. A cara do verão, o fl oral assume ares mais tropi-
cais, com mistura com verdes, amarelos, laranjas e rosas. 

Listras: aqui está outra estampa super queridinha no 
verão. Além de marcar presença nas roupas, ela também 
marca presença na moda praia, aparecendo no clássico 
bicolor ou em multicores. Se a estampa for aplicada nos 

maiôs, vale cuidar o sentido das listras. As horizontais 
podem deixar o corpo com a ilusão de ser mais largo, e 

as verticais podem dar a impressão de alongamento 
à silhueta.

Tons pastel: esses tons já são bem conhecidos por 
nós. Eles vieram fortes no ano passado e este ano 
tem tudo para permanecer em nosso guarda-roupa. 

Os tons pastéis são suaves e fresh, o que garante um 
visual bem praiano aos biquínis. 
Básicos que são clássicos: nada melhor que o bom pre-

tinho básico, não é mesmo? Se quiser ousar um pouquinho, 
invista nos modelos com amarrações diferentes e mais 

modernas. Com certeza estas peças com detalhes darão 
um up à produção.

Saída de praia: existem modelos dos mais variados 
tecidos no mercado. Mas os que predominam são os 
fresquinhos e bem leves, ideais para as temperaturas 

mais altas. E são várias as opções: camisas larguinhas, 
chamises ou caftans, basta jogar por cima do biquíni ou maiô, 

abotoando ou não a peça.
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Calendário da Ju

E como funciona? Há diversas maneiras de montar o ca-
lendário. Basicamente consiste em uma contagem regressiva, 
a partir de 1º de dezembro (que é amanhã!) . Dá para fazer 
com caixas, envelopes, rolos de papel higiênico, saquinhos, 
gavetinhas e muitas outras ideias. Não importa o formato, o 
legal é aproveitar o período para se divertir em família en-
quanto esperam o Natal, e para que as crianças entendem de 
forma prática quantos dias faltam (certo que eu e a pequena 
vamos fazer um em casa). Cada dia pode reservar uma sur-
presa: pode ser um doce, uma passagem bíblica, uma men-
sagem. Na Alemanha, conforme a Ju, famílias mais abastadas 
inclusive colocavam um presente em cada dia.  Outra ideia é 
o calendário ser feito pela própria criança, e quando chegar 
o 24º dia - alguns fazem até o dia 25 -  o calendário estará 
pronto e está próxima a chegada do Menino Jesus.  Inspire-se!


