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REGRESSO ÀS AULAS Psicólogo sugere-lhe algumas actividades extracurriculares

Asmelhoresactividades
paracadatemperamento
Futebol e andebol
combatem timidez;
dança impulsiona a
criatividade; e o judo
melhora a disciplina.

FUTEBOL, ANDEBOL, BASQUETEBOL E OUTRAS ACTIVIDADES
DE GRUPO Combatem a timidez e o isolamento e promovem a
interacção social e a partilha de objectivos e regras.

ARTES PLÁSTICAS Ajudam a aumentar a criatividade e a contrariar
o bloqueio emocional, a timidez e o isolamento.

PATRÍCIA SUSANO FERREIRA
pferreira@destak.pt

Com o regresso às aulas,
o mês de Setembro é oficialmente o momento
mais agitado do ano para pais
e filhos, entre compras de material escolar e a escolha das
actividades extracurriculares
para cada idade e temperamento. Apesar de haver ‘modalidades’ para todos os gostos, a verdade é que cada uma
tem indicações próprias e vale a pena pensar um bocadinho antes de escolher.
Ao Destak, o psicólogo Hugo Santos explica que as actividades extra-escolares são
essenciais para a aquisição de
competências e aptidões e que
devem ser adaptadas às necessidades dos jovens, mas
tendo em contatambém o seu
próprio gosto e interesse, pois
«é importante que o seu filho
se sinta motivado».
Os pais devem aindater em
atenção a agenda das crianças, evitando que fiquem demasiado sobrecarregadas por
obrigações e mostrarem-se
disponíveis paranegociar aalteração de actividade se não
corresponderem, de facto, às
expectativas que o filho tinha.
O especialistadaOficinade
Psicologia acrescenta que é
importante evitar que a actividade sirva de castigo e que
tenha contra-indicações para
a idade. O psicólogo dá-lhe algumas sugestões.

BODY BOARD, SURF E REMO Controlam o medo, a agressividade
e a hiperactividade e promovem regras, limites e autodisciplina.

MÚSICA Melhora a linguagem, criatividade, atenção e interacção social
e combate a timidez e a insegurança.

JUDO E KARATÉ Ajudam a impor regras, limites, bem como a melhorar
a autodisciplina e a reduzir a agressividade e o medo.

DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL Impulsionam a criatividade,
a motricidade, a expressão emocional e a linguagem não verbal.

ESCUTISMO Melhora a interacção social e a cooperação entre
os jovens e combate a timidez.

YOGA Controla a insegurança, a agressividade e a hiperactividade
e melhora a motricidade e a atenção.

NATAÇÃO Ajuda na motricidade, autonomia, regras, limites e melhora
a concentração e a vencer a frustração.
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ACTUALIDADE PÁGINA 04

Destak deixa
sugestões para
actividades
após as aulas
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Callidas apresentou-se
O Callidas Clube fez, no auditório dos
Bombeiros Voluntários de Vizela, a apresentação das suas equipas de andebol com as
presenças de Henrique Torrinha, presidente
da Federação Portuguesa de Andebol, e Augusto Silva, presidente da Associação de Andebol de Braga e do presidente da Câmara.
Nesta nova época a equipa das termas,
comandada pelo técnico búlgaro Dimitre Nikolov, espera conseguir a manutenção na 2ª
Divisão.
Nos escalões de formação a equipa vizelense vai passar este ano a contar com três
centros de treinos (Santa Eulália, S. Paio e
S. Miguel) para estar mais perto do maior número possível de atletas
da região. Os escalões de competição deste momento são os Juvenis,
Iniciados e Infantis, havendo ainda lugar para os mais pequeninos nas
equipas de bambis e minis.
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Andebol

ABC-FC Porto na televisão
O encontro entre o ABC e o FC Porto, da segunda jornada do campeonato de andebol da primeira divisão,
a disputar no dia 19 de Setembro, no Pavilhão Flávio
Sá Leite, será transmitido pela RTP2, informou, ontem,
a Federação de Andebol de Portugal. As transmissões
televisivas arrancam já no fim-de-semana, com o
S. Bernardo-Sporting, no dia 12 de Setembro, a partir
das 17h00. Segue-se o ABC-FC Porto, também às 17h00,
mas do dia 19 de Setembro (domingo). Ainda no que
diz respeito ao ABC, a recepção ao Benfica, da quarta
jornada, agendada para o dia 26 de Setembro, pelas
17h00, será igualmente televisionado.
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