
No mês passado, 26 de julho, comemoramos o dia dos avós. Dizem que ser avô ou
avó é como ser pai ou mãe de novo, mas com mais calma, tempo e experiência. E
quem mais aproveita desse tempo são netos e netas. 

Os avós são anjos que ajudam na criação dos netos, mas com uma ternura
surpreendente. Têm avós de todo jeito. Têm aqueles que só temos contato aos
finais de semana e tem também aqueles que assumem a criação dos netos como
se fossem filhos.  

Esses “velhinhos” nos dão aquele abraço que transmite segurança, um colo que
consola e companhia para as maiores diversões.

Ao longo dos anos os netos vão crescendo e os avós envelhecendo, e aí chega o
momento de inverter os cuidados: é hora de cuidar dos queridos avós. É hora de
retribuir um pouco do carinho e cuidado que tanto recebemos.
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AVÓS: CUIDAR E SER CUIDADO!

Como é bom ao longo de nossas vidas poder contar com um colinho, um olhar,
uma nova história ou um bolo quentinho, não é mesmo? Mas para os que não tem
mais os avós presentes, uma coisa é certa, sempre fica a doce lembrança do seu
jeitinho!

Nesse momento de pandemia, cuidem dos vovôs e
vovós! A idade um pouquinho avançada é um fator
de risco em caso de contaminação pelo vírus.

Profª Luísa Fernandes



Na sua opinião, qual é a importância do envolvimento paterno no cuidado com os filhos e como isso impacta na vida da
família como um todo?

O envolvimento do pai no cuidado e educação dos filhos é fundamental para a formação deles, pois o equilíbrio
entre os temperamentos da mãe e do pai vão impactar na formação da personalidade dos filhos. Mas essa
presença, independente se o casal permanece junto ou não, precisa ser saudável para que a saúde mental dos
filhos seja garantida.

Na sua opinião Wander, quais as principais tarefas do pai na criação dos filhos? E quais as maiores dificuldades da
paternidade nos tempos atuais? 

Na minha experiência as tarefas de pai e mãe se misturam, uma vez que ambos trabalhamos e temos que
administrar o tempo para dedicarmos à família. Mas normalmente auxilio nos estudos, oriento quanto aos
perigos externos, imponho limites de tempo no celular, entre outros. Para mim o maior desafio nos dias de hoje é
preparar os filhos para o mundo difícil que temos e para as dificuldades que se nos apresentam todos os dias.
Uma grande preocupação que tenho é que não se envolvam com drogas e crime, o que infelizmente tem assolado
muitas famílias.

Diante das diversas configurações familiares existentes muitas pessoas exercem a função
da paternidade, com tamanho zelo, amor e valor merecido como de qualquer pai. Qual
recado você pode transmitir para essas pessoas?

Paternidade vai muito além da questão biológica. Tenho um amigo que assumiu
uma mulher que já tinha dois filhos e acho difícil encontrar pai tão zeloso quanto
ele. O amor que dedica àquelas crianças é invejável.

Para terminar, deixe uma mensagem para o Dia dos Pais que estamos comemorando
neste mês.

Que possamos reconhecer o quanto é bom e prazeroso ser pai e possamos ser o
melhor para os nossos filhos, dentro das nossas possibilidades, buscando dar
sempre a eles uma vida melhor do que a que tivemos.

No  dia 09 de agosto celebramos o Dia dos Pais. Embora seja uma data comercial é um momento
importante para pensarmos sobre a responsabilidade de ser pai ou de ter um pai. No Brasil 5,5 milhões
de crianças não são registradas pelos pais. E ser pai é muito mais do que pagar a pensão! É necessário
construir uma relação de afeto, amor e cumplicidade.

Para falar sobre a paternidade responsável e as delícias de ser pai, o professor Wander Santos, que tem
dois filhos,  deu uma entrevista para o nosso folhetim.

Entrevista Especial: Dia dos Pais

Wander, que tal contar um pouco de como foi para você a chegada da paternidade e
como é ser pai na sua família?

A paternidade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sempre
sonhei em ser pai e graças a Deus fui honrado com o cumprimento do meu
sonho. Meu primeiro filho chegou em 2006 e minha caçula em 2009. Um fato
interessante é que quando meu primeiro filho nasceu eu tinha pressão alta e,
mesmo tomando medicamentos, ela nunca normalizava. Muitos diziam que
eu não poderia assistir o parto, mas fui teimoso e o fiz. Por incrível que pareça
após esse dia minha pressão normalizou totalmente e até hoje não precisei
mais de medicamentos para isso. Professor Wander e seus filhos, Daniel,

14 anos e Maria Alice, 10 anos.

Profª Sabrina Saraiva
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Hoje acordei e senti um perfume gostoso 
vinha lá do fundo do quintal, 

era um cheiro familiar, 
mas eu não conseguia decifrar. 

Me aproximei devagarinho,
ele ia ficando mais agradável, 

suave, trazia algo que me lembrava força,
estranhamente contraditório. 

Sabe aqueles cheiros que, 
sei lá, não consigo explicar.  

Continuei andando, olhei aqui, acolá, 
atrás da árvore, atrás do tanque de cimento (onde nossa

roupa é lavada). 
Foi então que avistei lá no fundo do quintal, 
abaixadinha, com as mãos cheias de terra, 

plantando uns pezinhos de couve, 
minha avó, aquela que amo tanto,

que cuida de nós, sem se preocupar com ela mesma. 
Seu cheiro é tão bom, é de amor!

Preocupação com os filhos, atenção para os pais, dedicação ao trabalho, compromisso com as contas... E você?
Quem cuida de você? Você sabe o que é autocuidado? A psicóloga Elisabete Colombo afirma que o autocuidado
“refere-se a um conjunto de atitudes no cuidado de si mesmo. Dar valor aos pensamentos, emoções, na tentativa
de administrar melhor, ou até mesmo solucionar, situações de incômodos por vezes mal resolvidas. O ideal seria
desenvolvermos o autocuidado como um hábito, pois essa prática promove o bem-estar e qualidade de vida do
indivíduo.” 

Veja a seguir um pouco mais sobre esse assunto:

Cheirinho bom
Profª Hilda Farias

Auto cuidado: você cuidou de você hoje?

Reprodução/https://dicasdem
ulher.com

.br/autocuidado/
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Será que você consegue consegue aproximar os animais seguindo a sequência numérica?

Divulgue seu trabalho em nosso folhetim!
Entre em contato usando as redes sociais!
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