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DIVULGAÇÃO

O poncho dominou o inverno SONINHO
Criança precisa dormir. E seu, filho, dorme bem? 

Alguns hábitos da vida moderna podem estar influen-
ciando o sono das crianças. Veja quais são:

Falta de rotina
Ter hora certa para dormir e acordar são funda-

mentais para criar bons hábitos de sono. O hormônio 
do crescimento é liberado em maior quantidade no 
início da noite, daí a importância das crianças irem 
para a cama mais cedo do que os adultos.

Telas por todos os lados
É sabido que a luz azul emitida por celulares, 

tablets e computadores inibe a produção de melato-
nina, o hormônio que avisa o organismo que está na 
hora de dormir. Quando o uso for em um ambiente 
escuro, pior ainda.

Estímulos demais
Não são só as telas que deixam as crianças mais 

agitadas e atrapalham o sono. Uma agenda cheia 
também exerce influências negativas. O estresse ge-
rado pelos inúmeros compromissos libera o hormônio 
cortisol, que nos mantém alertas. Até os passeios 
nos finais de semana devem levar isso em conta – 
especialmente se for na hora da soneca.

Sonecas de menos
E por falar em sono diurno, saiba que ele é funda-

mental não apenas para o seu filho descansar, como 
também para aprender? De modo geral, ao final do 
primeiro ano, o bebê ainda faz duas sonecas diárias, 
uma de manhã e outra à tarde. Já no segundo ano, 
o descanso acontece normalmente uma vez ao dia 
e, entre o terceiro e quarto ano, esta necessidade 
desaparece espontaneamente.

Hora de ir para a escola
Além de entrar na escola com idade precoce, é 

comum as famílias saírem de casa ao raiar do dia. E 
quem vai de transporte escolar sai mais cedo ain-
da. Acordar logo ao amanhecer não é exatamente 
um problema, pelo contrário. No entanto, 
o número de horas de sono que o 
c o r - po precisa – que varia 

conforme a faixa etária – 
deve ser respeitado. Se 
a criança dorme tarde e 
acorda tarde, tudo bem. 
Mas se tem que levantar 
cedo para ir à escola, a 
família precisa colocá-la 
na cama no horário ade-
quado.

Diferente, estiloso e quentinho, o pon-
cho é ideal para enfrentar as temperaturas 
mais frias do ano. Muitas vezes a peça até 
parece com mantinha de lã, só que em um 
tamanho maior. E se engana quem pensa 
que o poncho não é versátil na hora de 
compor os looks. Ele é uma ótima opção 
para quem já está enjoada das mesmas 
jaquetas de sempre e quer dar um up no 
visual com uma peça bem estilosa e con-
fortável. E nem precisa de muito na hora 
de montar uma produção com o poncho. O 
jeans tradicional é a combinação perfeita, 
além de ser super prático e fácil de coorde-

nar com o restante do 
visual. Se você é do 
tipo que faz a linha 

básica, as pe-
ças neutras são 

as ideais. Cores 
escuras, como 

preto e cinza 
c o m b i n a m 
bem com o 

inverno. Mas existem as estampadas para 
as que gostam de se jogar sem medo nas 
tendências. As estampas étnicas e xadrez 
estão super em alta nessa temporada e são 
elegantes e irreverentes.

A peça também pode ser usada com 
as pernocas de fora. Nesse caso as botas 
over-the-knee arrematam a produção, dei-
xando tudo mais moderno. Dependendo 
do comprimento do poncho, ele pode ser 
usado até mesmo como vestido. Invista 
na meia-calça mais grossinha para fugir 
do frio. 

E que tal dar um toque diferente acres-
centando um cinto na cintura? O cinto 
pode modelar o corpo, além de dar uma 
cara nova ao poncho. Independente de 
como a peça for usada, o certo é que 
ela pode transformar qualquer produção 
básica em segundos! O poncho pode 
complementar os outfits mais simples e 
os monocromáticos, por exemplo, podem 
ganhar um ar completamente diferente se 
o poncho for inserido. 
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