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DIVULGAÇÃO

Casaco 
alongado

LINGUAGENS DE AMOR
Carinho, amor, atenção. Itens básicos para a boa 

formação de qualquer criança. Para que se torne 
um adulto seguro, responsável e feliz. Neste mundo 
tão cheio de compromissos, será que disponibili-
zamos a eles o suficiente? O autor americano Gary 
Chapman diz que as pessoas tendem a mostrar seu 
amor de uma maneira diferente do que elas rece-
bem. Segundo ele, existem cinco idiomas distintos 
do amor. Observar como seu filho demonstra amor 
pelos outros te ajudará a descobrir qual deles se 
aplica a ele. Chapman é autor do livro “As cinco 
linguagens do amor das crianças”, em que explica 
que cada criança possui uma linguagem de amor 
principal e específica, uma maneira através da qual 
ela compreende melhor o amor do pai e da mãe. 
O livro auxilia a reconhecer e falar a linguagem de 
amor fundamental de seu filho.

1: palavras de afirmação
Se você tem um filho que gosta de receber elo-

gios, então essa pode ser a linguagem do amor dele.

2: tempo de qualidade
Algo que muitos filhos gostam é passar o tempo 

com os pais, isso é chamado de tempo de quali-
dade. É quando você e seu filho colocam todas as 
obrigações e deveres de lado e aproveitam um dia 
só de vocês.

 
3: receber presentes
Uma criança que gosta de receber um presente 

pensado por alguém próximo a ela também gosta 
de dar presentes. Você pode perceber isso ao se 
deparar com o seu filho criando coisas novas para 
presentear as pessoas que ele ama, como desenhos, 
esculturas de brinquedo, acessórios. Você não preci-
sa dar presentes elaborados e caros, pode ser algo 
como uma flor ou o doce favorito. O que importa 
é a intenção.

4: atos de serviço
Essa linguagem se relaciona mais com o fazer 

das coisas do que com as coisas. Se você é pai ou 
mãe de uma criança que parece demonstrar uma 
alegria enorme quando faz algo bom para ajudar 
alguém, talvez essa seja a linguagem de amor dela.

5: toque físico
Algumas crianças se sentem mais à vontade e 

mais amadas quando são abraçadas pelos pais. Se 
você tem um filho que ama estar no seu colo ou 
sempre ao seu lado, o toque físico é a linguagem 
de amor dele.

Fica a dica da leitura deste livro e a sugestão de 
observação sobre como seus filhos demonstram o 
afeto, para aprofundar ainda mais seus laços afetivos 
com os pequenos.

Quando o frio chega, como chegou 
nessa semana, não temos pra onde cor-
rer: casacos, cachecóis e blusões saem 
do armário e começam a fazer parte dos 
nossos looks diários. Por motivos óbvios, o 
casaco é um dos itens indispensáveis nas 
temperaturas mais baixas e o modelo 
que vem chamando atenção das mais 
fashionistas é o alongado. Eles são 
capazes de transformar qualquer 
produção basiquinha em um look 
elegante em instantes. 

O casaco mais compridinho 
é um velho amigo de quem 
busca disfarçar o quadril 
largo, mas a modelagem é 
democrática e fica bem 
em todos os biotipos, 
além de deixar o visual 
com um ar chique. Para 
manter a elegância do 
look, combine o casaco 
com calças justas, com mo-
delagem mais sequinha. As 
botas são ótimas opções 
para os pés e as de salto 
alto podem ajudar a alon-
gar a silhueta. No dia a 
dia vale apostar em cores 
neutras e discretas, como 
preto, cinza e marrom. Mas 
a estampa de animal print, por 
exemplo, também pode ser um 
ótimo investimento neste inver-
no. Ela voltou com tudo e pode 
ser combinada de diferentes 
formas nas produções, além 
de dar um up em qualquer 
look básico. 


