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DIVULGAÇÃO

Mom jeans:
tendência e conforto

CRIATIVIDADE NO PRESENTE
Passar tempo junto com as crianças, fazendo ati-

vidades diferentes, é muito importante. E não pense 
que é relevante apenas para seu filho. A presença e a 
interação, o estar disponível para eles, o desenvolvi-
mento de atividades juntos cria ainda mais vínculos e 
gera lembranças que ficam para sempre. A proximidade 
do Dia dos Pais é um bom motivo para isso. Atenção, 
mamães, é hora de fazer um presente especial para o 
papai, demonstrando todo  amor e gratidão por esta 
figura tão importante nas nossas vidas. Não precisa 
dispensar o presente da loja, convencional, que o papai 
também gosta. Mas um feito pela criança certamente 
vai tocar o coração. Porque, com ele, vem muito mais do 
que “um presente”: é carinho, em diferentes formatos. 
Veja algumas sugestões:

DOCE EMBALAGEM
O papai gosta de chocolate? Que tal valorizar a 

embalagem do produto, personalizando-a? Estimule 
a criança a fazer um desenho do pai, ou mesmo es-
crever, se já souber. Vale usar lápis, tinta, colagens. 
Depois, utilize o papel para embalar o chocolate. Vai 
ficar uma graça!

CAIXA DE MEMÓRIAS
Uma caixa de sapato 

pode virar uma emocio-
nante caixa de recados. 
A mãe pode ajudar com 
as frases e a criança faz 
os desenhos, no papel e 
na caixa, e dita as frases, 
claro. Vale encapar a cai-
xa, para ficar mais bonita. 
“As coisas que eu mais 
gosto no papai” ou “Meu 
papai é demais porque...” 
pode ser a frase principal 
do presente. As crianças 
guardam acontecimentos 
que nem percebemos que 
foram especiais para elas, 
então o presente também 
é uma oportunidade de 
estreitar os laços afetivos.

BOLICHE DA FAMÍLIA
Papai gosta de jogar 

boliche? Vai poder fazer 
isso em casa! A mãe impri-
me as fotos dos membros 
da família, envolve cada 
foto em rolos de papel 
toalha ou papel alumínio (em último caso, até de papel 
higiênico serve, só que fica menor) e com isso cria os 
pinos do jogo de boliche. Legal, né? Então, escolha a 
ideia e mãos à obra!

Tendência nas décadas 
de 80 e 90, o mom jeans 
(ou jeans da mamãe) é um 
modelo de calça com a cin-
tura bem alta e modelagem 
reta, que não deixa o corpo 
parecer achatado. Prezan-
do pelo conforto, a peça é 
mais folgadinha, bem dife-
rente do jeans skinny, que 
é justinho ao corpo. Além 
disso, o mom jeans tem a 
marca de deixar os torno-
zelos a mostra, sem cobrir 
os pés.

É de conhecimento de 
todas que o bom e velho 
jeans pode ser usado 
em muitas ocasiões e 
com este modelo não 
seria diferente. A calça 
pode ser combinada 
com diferentes tipos de 
looks e pode ser usada em 
diversas situações, além de cair 
bem em qualquer tipo de corpo. 
A dica principal é dar uma do-
bradinha na barra, para deixar 
o visual mais estiloso e o corpo 
mais alongado. Mas não é uma 
regra! Muitas vezes a calça 
fica linda sem a dobra, vai 
depender muito do modelo, 
do seu tipo de corpo e de 
qual calçado vai usar. 

Os tornozelos à mostra 
ficam um charme com tênis 
e sandálias, por exemplo. Já 
as botinhas de cano curto 
não precisam desse deta-
lhe. Sapatilhas, rasteirinhas 
e sapatos também estão 
liberados com o mom jeans, 
que pode ser usado no in-
verno e no verão. Por ser 
uma peça versátil, combina 
com diferentes tipos de 
roupa. Blusas, casacos, ca-
misetas e croppeds podem 
e devem ser complemento 
do mom jeans. Se quiser 
deixar o visual ainda mais 
estiloso, invista nos cintos 
para arrematar o look. Ele 
deixa o corpo ainda mais 
acinturado. 

Por ser uma peça muito 
versátil, vale o investimento 
nesse modelo de calça. Ela 
pode ser usada em diferen-
tes estações e combinada 
com diferentes estilos. 


