
ARAUTO | Sexta-feira, 7 de dezembro de 201802

FO
TO

S 
D

IV
U

LG
AÇ

ÃO

Jaqueta jeans cropped

NATAL DAS CRIANÇAS
Quem acompanha esta coluna sabe que a literatura infantil 

é parte integrante da educação da nossa pequena. Neste pe-
ríodo que antecede o Natal, estou em busca de livros infantis 
sobre o nascimento do Menino Jesus. Seguimos em uma ma-
ratona de aprendizado sobre a data. Primeiro, a montagem do 
pinheirinho, depois, criamos um calendário de Advento, mas 
também já pintamos um desenho e falamos sobre o Presépio, 
o Menino Jesus, Maria, José, os Reis Magos. Por isso, a busca 
pela história também em livro e ilustrada. Ainda temos na lista 
um quebra-cabeças dos três Reis Magos. Não é tarefa simples 
fazer os pequenos entenderem que o Papai Noel não é o 
personagem mais importante do Natal, com tantos apelos e 
com uma presença tão constante do Bom Velinho por todos os 
lados (risos), mas estamos trabalhando para isso.  Compartilho 
com vocês algumas sugestões que encontrei.

Não é novidade que a jaqueta jeans 
está bombando nos últimos anos, 
principalmente o modelo over-
sized, que é aquele mais 
larguinho. Mas para esta 
próxima estação ela 
vem totalmente repagi-
nada e um pouco me-
nor que a sua anteces-
sora. As fashionistas de 
plantão e as revistas 
já apontaram: a moda 
agora é a cropped ja-
cket, ou seja, a peça 
do momento é mais 
curtinha, na altura 
da cintura, e modela 
o corpo.

A jaqueta jeans 
cropped é uma gran-
de aposta e parece 
que veio para fi car 
mesmo. Bem di-
ferente dos outros 
estilos de jaqueta 
jeans, ela pode ser 
usada em qualquer 
estação do ano, sendo 
super versátil e deixando qualquer look mais 
descolado e estiloso. E a peça pode ser usada 
para diferentes ocasiões e com diferentes tipos 
de roupa. O que mais vemos ultimamente é a 
jaqueta sendo combinada com calças ou shorts 
de cintura alta, o que garante uma silhueta bem 
alongada. Mas nada impede que a peça seja 
combinada com vestidos e saias, por exemplo. 

Isso garante um visual mais feminino e 
pode fazer um efeito alongado da mes-

ma maneira. 
Como a peça faz um estilo 
mais descolado, a dica é 
investir nos tênis e nas ras-
teiras para complementar 
o look. Mas claro que os 
saltos também são bem-
-vindos, basta coordenar 
eles no resto do visual 
que for montado. E os 
acessórios são uma boa 
pedida também: brincos, 
colares e pulseiras es-
tão em alta neste verão, 
ainda mais se tiverem 
um toque de cor, como 
vermelho ou verde es-
meralda. 

Se ainda tiver difi-
culdade de inserir a 
jaqueta jeans cropped 
no look, opte por peças 
básicas que sejam mais 
fáceis de combinar. 
Uma boa dica são os 

vestidos pretos: é só jogar 
a jaqueta por cima e está pronto! As calças jeans 
de cores escuras também são fáceis de usar com 
as jaquetas. Basta investir nas camisetas e o look 
está pronto.

Mas agora a pergunta que não quer calar é: 
você prefere a boa e velha conhecida jaqueta 
oversized ou prefere se render à cropped sem 
medo?

O NASCIMENTO DE JESUS - Com rimas e perguntas divertidas 
que estimulam a curiosidade dos pequenos, este livro 

conta a história do nascimento 
do Menino Jesus. Apresenta 
também sugestões de ativida-
des para serem feitas a partir 
da leitura, incentivando a troca 
entre pais, filhos e educadores. 
As ilustrações cintilantes tornam 
a narrativa ainda mais atraen-
te, conduzindo os pequenos a 
conhecer Jesus, Maria, José e 
os três Reis Magos de maneira 
lúdica e encantadora.

O PRESÉPIO - É uma representação do es-
tábulo em Belém, onde Jesus nasceu, 

com a presença dos personagens 
descritos pelo texto bíblico: Ma-
ria, José, o Menino, os pastores, 
os animais, os Reis Magos e até 
a Estrela de Belém. Muitas famí-

lias têm o costume de montar 
um presépio ao lado da 
árvore de Natal. Este livro 
traz as peças para a mon-
tagem de um presépio de 

papelão. Basta destacar as peças, seguindo as instruções 
no próprio livro. É bem fácil, dispensa tesoura e cola, e as 
crianças poderão montar facilmente, com uma pequena 
ajuda dos adultos. Ao lado das peças, a cada página, o li-
vro descreve o nascimento de Jesus de modo simplificado, 
numa linguagem acessível para os pequenos. 
Trata-se de um lindo livro presente para o Natal. Ideal para 
crianças pequenas, mas capaz de encantar crianças de todas 
as idades.

MEU CALENDÁRIO DE 
NATAL - Traz 24 livri-
nhos em miniatura e 
ilustrados, que tam-
bém enfeitam a árvo-
re de Natal. Com belas 
histórias e de fácil lei-
tura, as crianças vão 
gostar muito dos per-
sonagens apresenta-
dos em cada um dos 
livrinhos. Eles trazem 
a doçura, a relação 
de amor entre mãe e 

filhos, a amizade, o espírito de ajuda ao próximo e muito 
mais, com a intenção de destacar essas características tão 
importantes e necessárias na formação do caráter dos pe-
quenos. Diversão e encantamento! 
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