
Título da atividade:
[Texto - Grupo 3 - Preciso comprar roupas!]

Atividade:

[Leia o texto com atenção e destaque as ideias principais:

Primeiramente é preciso estar certo de que peças você está necessitando.

Depois de determinar a necessidade de adquirir determinada peça do
vestuário, o que devemos fazer? Devemos comprar a primeira que
encontrarmos?

Veja o que é preciso considerar para encontrar as peças mais acertadas, de
acordo com seu estilo e na medida certa. Junte o útil – o que necessita, ao
agradável – o que quer e gosta.

Antes das compras:

· Decida o que comprar em função do que está faltando no seu
guarda-roupas.

· Verifique a disponibilidade financeira e organize a compra em mais
etapas, se for o caso.

· Escolha os pontos de vendas de acordo com o estilo de roupas que
oferecem, preços, formas de pagamento, serviço.

· Analise as peças com relação à cor, ao estilo, ao caimento, à qualidade e
ao preço.

No momento da compra:

· Escolha peças nas cores que gosta e procure peças que possam ser
combinadas com outras que está adquirindo ou que já façam parte do
seu guarda-roupa.

· Busque qualidade mais duradoura. O importante é observar o tecido, a
costura e o acabamento. Busque peças que possam ser usadas
independentemente de estarem em moda.

· Não compre peças que não servirem direito, pois os ajustes nem sempre
têm o resultado desejado ou podem acrescentar mais gasto.

· Compre apenas peças que atendam às suas necessidades, estilo e
tamanho. Na dúvida não compre.

· Cuidado com as promoções, que podem te levar a comprar sem
necessidade ou peças que podem não estar na moda em breve.

· Analise a roupa: sente-se e levante-se, dobre as pernas e os braços –
para verificar o conforto e as costuras.
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Após a compra:

· Verifique as etiquetas das peças, pois elas mostram quais são os
cuidados necessários de cada peça e o que não deve ser feito para lavar,
secar e passar.

· Lave na mão as peças mais delicadas, especialmente feitas com tecidos
finos ou com cortes específicos.

· Deixe as roupas longe do sol durante a secagem, pois o sol pode
danificar ou enrijecer o tecido, alterar a com e estragar estampas.

· Evite manchas, limpando a peça logo que cair algum produto (como
molhos, sucos, vinhos e demais alimentos muito pigmentados). Passe
imediatamente sabão neutro e água.

· Para impedir que as estampas sejam danificadas, evite passar ferro
sobre elas. O ideal é passar o ferro, com temperatura controlada, do
lado avesso da peça.

Tenha em mente que comprar roupas é um investimento e que requer um
retorno da peça quanto à durabilidade, flexibilidade no uso e satisfação
pessoal, tudo isso relacionado ao preço.

Dados extraídos e adaptações de:

https://www.bemvestir.com/que-roupa-comprar/. Acesso em: 14, dez., 2021.

https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/moda-e-beleza/como-saber-s
e-uma-roupa-tem-qualidade-antes-de-comprar/. Acesso em: 14, dez., 2021.

https://blog.fiturban.com.br/cuidados-com-roupas-saiba-como-garantir-sua
-durabilidade/. Acesso em: 14, dez., 2021.]
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