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Se dia 26 de julho é o dia oficial dos Avós, ser avô é um estatuto de todos os dias.
Diferentes de avós de outros tempos, os avós de hoje acompanharam a dinâmica da mudança
na sociedade, mas mantiveram em comum o que os caracteriza: o amor incondicional aos
filhos dos seus filhos e uma disponibilidade permanente para as suas necessidades.
Mas não será o mesmo tipo de relação do que a vivida com os seus filhos? Não, esta relação
com uma segunda geração é geralmente mais solta, mais aberta, mais companheira e faz dos
netos um parceiro, o que gera, na maior parte dos casos, uma relação afetiva muito forte e
marcante para toda a vida das crianças.
Numa situação familiar em que os avós não assumam eles próprios a responsabilidade direta
da educação e formação dos netos por ausência dos pais, há quem diga que os pais educam e
os avós mimam e deseducam. Nada mais falso, porque o mimo e a afetividade e a brincadeira
fazem parte da educação e formação de uma criança e repartindo a responsabilidade formativa
com os filhos, os avós estão mais libertos para acompanhar as crianças e prestar-lhe muita
atenção, uma vez que não estão tão pressionados com rotinas fixas.
Por outro lado, a nova geração de avós está pronta para se movimentar, viajar e divertir-se, ter
comportamentos que as crianças consideram atraentes. Para estas, ter uma pessoa sempre
disponível, em quem confia e que as acompanha nas brincadeiras é o máximo!
E a alegria de ver crescer o seu neto! Ampará-lo, ensiná-lo, protegê-lo, transmitir-lhe valores
humanos e civis, aconchegá-lo, repreendê-lo e assistir à sua realização pessoal. E no final,
deixá-lo voar…

Feliz Dia 26 de Julho



#Fiquealerta #Estamosjuntos
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Reveja aqui:

as cartas aos avós vencedoras no Passatempo do Clube, alusivo ao tema.

https://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000040191.pdf

Avós amigos, avós pai e mãe, avós professores,
avós contadores-de-histórias… todos estes papéis
são nossos e desempenhamo-los com brio,
disponibilidade e amor!
Para que os nossos netos possam dizer: O que eu
aprendo com as histórias dos meus avós! E com os
relatos das suas viagens! Até fazem ginástica
comigo... e quando estou triste estão sempre
presentes e até me dão uns trocos para eu comprar
umas coisas! Fixes!

Para os Avós de todos os tempos e
respetivos Netos, o Clube deseja Feliz
Dia dos Avós!
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