COMUNICAÇÃO
Quando acontece de nos sentirmos mal, podemos
tomar 2 caminhos:
. Guardar aquilo só dentro da gente e torcer para
que passe logo
. Contar para alguém que possa nos ajudar
. Se guardarmos conosco, precisamos ter uma boa
lista de “coisas a fazer para nos sentirmos melhor” para que sempre possamos encontrar uma boa solução
para aquela situação

Aldo V. Silva

. Se formos contar para alguém, precisamos saber
nos COMUNICAR
. Experimente pegar algum problema e testar o caminho do “Amigos do Zippy”:
A historinha é uma fantasia; mas o campeonato Cruzeirinho existe mesmo e segue a pleno vapor

1. Diga como você está se sentindo por exemplo: “eu
estou chateado”

Lino Topete

2. Em seguida, diga porque você está se sentindo
assim por exemplo: “porque perdi minha bola”

ABNER LAURINDO
abner.laurindo@jcruzeiro.com.br

3. Agora explique um pouco melhor, para ter certeza de que a pessoa entendeu mesmo porque você está
se sentindo mal por exemplo: “eu gostava muito daquela bola e é por isso que estou muito chateado”.

N

Amigos do Zippy é um programa de Educação Emocional do
qual participam crianças de 6 a 7 anos.
. Está implantado em escolas de muitos países e também em todas as escolas das cidades de Sorocaba e Piedade, por iniciativa
de seus respectivos órgãos públicos de
Educação
. O Amigos do Zippy ensina a lidar
com nossos problemas e com as coisas
ruins que nos acontecem.
. Esta é a segunda edição em que o
Cruzeirinho dá oportunidade a todos de
aprender algumas dessas lições importantes.

CRUZEIRO DO SUL, SOROCABA,
16 DE SETEMBRO DE 2007

inguém gosta tanto de diversão e travessuras como Lino Topete. Sim!
Sua mãe fala que ele é peralta e arteiro, mas também artilheiro do time
da garotada. Fez dez gols no campeonato Cruzeirinho. Seis deles no ninho da coruja, mas todos com categoria. Chutes de placa! Pequeno craque das goleadas.Seus dribles desconcertantes arrancam aplausos da arquibancada. Até da torcida adversária. É o preferido da geral! Mas também das numeradas.
Ah! Sempre há uma coreografia. Os amigos fazem fila e tocam com a mão o
seu topete. - Ete! Ete! Ete! Lino e seu topete, gool! Repetem e repetem em comemoração. O topete é a marca registrada de Lino como atacante dos Pequenos Notáveis Futsal Clube, time que joga usando a camisa 11. Ele atua como meia-esquerda, centro avante, que sempre ajuda na defesa. Esperteza e entendimento
das jogadas. Dinamismo total! Atleta fenomenal!
Além de estudioso, Lino é amoroso, cuidadoso com a irmãzinha de 3 anos,
companheiro do irmãozinho de oito. Aos 9 anos de idade, ele é mais ou menos
obediente. Mas entende que os pais têm razão. Não deixa de fazer o que é certo.
Menino de ação que não pára um único minuto, só quando dorme. Bem! Às vezes sonha disputando uma partida de futebol com Zequinha, seu irmão menor.
Eles deixam a mãe espantada. Sabe por quê? Acreditem, eles conversam dormindo.
- Zequinha cabeceia a bola para o gol! -Fala Lino.
- Pode passar que eu faço! -Responde Zequinha. Depois os dois juntos gritam
gooool!!! Um em uma cama do quarto e outro na outra. São incansáveis. Fôlego
de sobra para correr e nadar. Pedalar nas bicicletas na praça em frente de casa é
sagrado e ponto de encontro como os colegas. Adoram jogos de computador! Porém, não dispensam jogar bolinha de gude na terra batida no fundo do quintal,
perto da horta e pomar do avô Nicolau. Uau!! Não existe melhor espaço para brincadeiras. Jogar fubeca e ler um livro de aventura comendo deliciosas frutas debaixo da sombra de um pé de mexerica. Uh, delícia! Sujeiras? Não tem problema! A mamãe entende que não tem como se divertir evitando ficar no chão. Eitah!!
Infância feliz!
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