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DIVULGAÇÃO

Plissados QUALIDADE x QUANTIDADE
Na última semana, a escola da minha fi lha pro-

porcionou aos pais e professores uma palestra muito 
interessante com Ana Paula Bittencourt Pereira, que 
é formada em Serviço Social e pós graduada em Psi-
copedagogia Institucional, além de ter cursos sobre 
o Método Montessori. Longe de ser uma palestra da-
quelas com distanciamento, as vivências dela com os 
fi lhos nortearam a conversa, o que tornou o momento 
enriquecedor e prazeroso. E mais, deixou claro que 
não existe fórmula pronta. Existe construção diária, 
aprendizado constante e muita, muita disposição em 
querer fazer o melhor.

Entre os assuntos, uma questão que muito angus-
tia mães e pais e que é de senso comum. Trabalhar 
fora limita o nosso tempo em família. Mas e o tempo 
que estamos em casa, como usamos? Lavando, pas-
sando, cozinhando? Espiando o celular? Deixamos as 
crianças assistindo desenho e vamos dando conta 
do restante, já que elas estão quietinhas? Causa ne-
cessária refl exão. Por menor que seja o tempo que 
tenhamos com nossos fi lhos (quantidade), ele deve 
ser aproveitado com presença (qualidade). O que 
fazemos neste tempo é o que importa. Jogar um jo-
guinho, conversar sobre o dia, brincar, cantar música, 
desenhar. É isso que fi ca, é o que une, que fortalece 
o vínculo. Você já se perguntou qual a memória de 
infância que seu fi lho terá com você? E você já parou 
para pensar quais as memórias que você tem com 
seus pais? Sejam elas boas ou não tão boas assim, 
são importantes para pensar no futuro. Na relação 
em construção. As tarefas domésticas ou mesmo 
as atualizações nas redes sociais permanecerão lá, 
depois que os fi lhos dormirem. Talvez seja o melhor 
momento para executá-las.

O tempo é curto, sei bem. Mas separar uma 
horinha - ou meia que seja - por dia para dar mais 
qualidade a esta relação pode parecer pouco, mas 
faz toda a diferença. E a internet está aí para auxiliar 
com muitas sugestões de atividades em família. A 
Ana Paula, inclusive, indicou o blog Tempo Junto 
(tempojunto.com). Tem muita sugestão bacana, 
com atividades para realizar com o bebê às crianças 
maiores. Vale a pena conferir.

Não se cobre tanto em relação ao tempo, desde 
que o aproveite da melhor maneira. Temos sim que 
ter momentos para todas as tarefas, mas que sempre 
o mais importante sejam os fi lhos, crianças cujo futu-
ro está naquilo que fazemos no presente. E não pense 
que isso muda apenas a vida delas. Muda a família, 
traz muito mais felicidade. Eu já comecei, e você?

Muita gente “torce o 
nariz” para o plissado, mas 
a verdade é que ele vem 
fazendo o maior sucesso e 
tem dado o que falar por aí. 

A peça neste estilo pode 
deixar o seu look bem di-
ferente e estiloso, pois o 
plissado tem movimento 
e remete a um visual ro-
mântico e muito elegante. 
Os modelos formais são 
os mais comuns de serem 
achados e são utilizados 
principalmente em festas, 
como casamentos e forma-
turas. Mas o interessante é 
que a tendência vem sendo 
utilizada nos looks mais 
casuais também, como em 
saias e vestidos usados em 
nosso cotidiano. Seja no 
comprimento midi, longo 
ou curto, estas peças po-
dem ser inseridas no look 
do dia com tênis, rasteiras, 

sapatilhas, camisetas e re-
gatas, para arrasar no 
verão.

O plissado por 
si  só tem uma 
modelagem am-
pla, mais soltinha 
mesmo. Se você 
tem medo de 
apostar neste 
tipo de roupa, 
invista em cin-
tos ou uma faixa 
na cintura, para 
deixar o visual 
m a i s  p r o -
porcional e 
acinturado. 
S e  o p -
tar pelo 
c o m b o 
de saia e 
camise-
ta, 

verão.
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Se gosta de ousar, as 
clássicas preguinhas se-
guidamente são encon-

tradas em tecidos metali-
zados, geométricos e es-
tampados, para dar aquele 
up em qualquer produção.


