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Tendências para abandonar em 2019
Entra um novo ano e as 

tendências começam a surgir 
no mundo da moda mas, ao 
mesmo tempo, algumas se 
despedem de vez. Claro que 
em 2019 muitas trends ainda 
irão surgir e continuar firmes 
na moda, mas algumas que 
são queridinhas e até mesmo 
controversas, têm tudo para 
sair de cena. Então confere na 
lista abaixo o que irá ficar de 
lado neste ano e o que é aposta 
para substituir as tendências 
que se despedem.

Tini glasses: conhece aque-
les óculos de sol que são bem 
pequenos, estilo mini mesmo? 
Eles vão ir embora este ano, 
abrindo espaço para os mode-
los maiores e com uma pegada 
retrô. Se vierem com lentes 
coloridas e grandes, melhor 
ainda!

Dad sneaker: ao que tudo 
indica ele se despede dos pés 
neste ano, mas não é garantido, 
já que eles ainda estão dando 
o ar da graça em algumas pas-
sarelas. Quando eles surgiram, 
causaram certa estranheza 
para algumas mulheres, mas 
aos poucos foram conquistan-
do os seus pés. Porém a dica 
para este ano é apostar em 
flatforms, que são os tênis com 
o solado um pouco maior.

Bucket Hat: esse modelo foi 
outro que gerou controvérsias 
e dividiu muitas opiniões. In-
dependente da sua preferência, 
ele se despede em 2019 e dá 
espaço aos chapéus de palha. 
As peças de aba larga e com 
detalhes diferenciados estão 
bombando neste verão.

MÚSICA PARA OS PEQUENOS
Bebês e crianças pequenas, de 1 a 3 anos, têm muito a 

ganhar ouvindo música. Ouvir música é divertido e estimula 
o movimento, o que é importante para os pequenos desen-
volverem habilidades físicas e coordenação motora. Crian-
ças aprendem se movimentando. 

A música também ajuda a fortalecer seu vínculo com seu 
filho, pois ele vai adorar ver você dançar ou cantar. Imagine 
só a alegria que vocês vão compartilhar dançando ao som 
de melodias suaves, ou como ele vai se divertir pulando com 
músicas mais enérgicas. 

Não há provas científicas de que crianças expostas à mú-
sica desde cedo fiquem mais inteligentes, como se chegou a 
acreditar. Mas há muitos outros benefícios. 

Deixe seu filho escutar o que ele gostar. Experimente suas 
próprias músicas favoritas. Não é porque ele é criança que só 
pode ouvir música de criança. Teste música erudita, samba, 
rock, o que quiser. Qualquer opção com uma boa melodia 
ou uma batida interessante funciona - mas músicas lentas 
podem funcionar melhor na hora de dormir. 

De manhã, toque música clássica (experimente algo bem 
alegre, como um concerto para piano de Chopin ou “As Qua-
tro Estações”, de Vivaldi), para ele acordar com o astral leve 
e para cima. 

Crianças mais velhas podem gostar ainda de músicas com 
letras que consigam acompanhar. Há muita coisa boa no 
mercado de música infantil. Músicas de adulto que tenham 
letras interessantes ou engraçadas também fazem sucesso. 

Na hora de escolher a música, pense em algo simples e 
alegre. Talvez você prefira ficar longe de rock, grunge ou 
rap, mas tudo depende de cada família. As seleções musi-
cais não precisam ser só gravadas. Cante você, de vez em 
quando. Músicas com trocadilhos, como “O sapo não lava o 
pé”, são divertidas, assim como as com gestos. Se seu reper-
tório está meio enferrujado, pergunte na escola que música 
as crianças gostam de cantar, ou então em uma loja de CDs.

ATENÇÃO AOS LIMITES
Deixe a música ser uma parte integral da vida de seu filho, 

mas não tente transformá-lo em um gênio musical. Crianças
-prodígio, como Mozart, que escreveu sua primeira sinfonia 
aos 8 anos de idade, são raras. 

Se você oferecer ao seu filho a chance de viver cercado 
de música, variando os estilos, ele provavelmente será uma 
pessoa que gostará de todo tipo de música, o que já é grande 
coisa. Encoraje-o a aprender um instrumento musical, mas 
não force. Deixe-o curtir. É um processo de enriquecimento. 
O importante é manter a música presente. Quando você ex-
põe uma criança à cultura, ela adquire um gosto pelas coisas 
da vida que proporcionam bem-estar e satisfação - como a 
música. 

É melhor não deixar seu filho usar fones de ouvido. A 
audição dele é preciosa. Na adolescência têm sido muito 
frequentes as lesões auditivas sérias e definitivas pelo uso 
de fones de ouvido em volume elevado. 

Fones de ouvido só devem ser permitidos a partir dos 7 ou 8 
anos de idade, e mesmo assim, se a criança obedecer aos pais 
e não exagerar no volume. Se outra pessoa consegue ouvir 
qualquer som, que não a que está com os fones, é porque o 
volume está muito alto.
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