
Vida de Ana no 
tempo e no espaço

Ana Beatriz Martinez Matos 6A



Livro “Meu avô e 
eu”

Eu gostei bastante do lívro mas a 
parte foi na página 38 e 39 
quando Gui vai encontrar avô
Joaquim e ele fica muito feliz por 
ver alguém de sua família depois
de muito tempo e também gostei
que os pais de Gui iam passer 2 
meses com Joaquim no seu
aniversário achei muito fofa essa
parte do livro.



Entrevista com idoso

• A) Nasci em Santo André São Paulo dia 20 de 
Novembro de 1952

• B) Passei minha infância na mesma cidade em que 
nasci 

• C) Era muito diferente. As crianças podiam brincar 
na rua. Isso era muito bom. Tínhamos muitos 
amigos. Acho que ficou pior. As crianças tem pouco 
espaço para brincar.

• D) As crianças são sempre alegres. Gostam de 
brincar em turmas.

• E) Tenho guardado o primeiro livro de poesias que 
eu ganhei dos meus pais. Sempre gostei muito de 
ler. Poucas fotos. Quando eu era criança fotos eram 
muito caras.

• F) Meus pais compraram  com muita dificuldade 
para me agradar quando eu tinha 7 anos.

• G) Eu tinha 12 anos quando ocorreu o golpe militar 
. Eu escutava as conversas dos adultos e eu sempre 
ficava com medo.

The person interviewed is my 
grandmother. Her name is 
Sonia and she is 68 years old. 
Nowadays she is retired but 
before she was a teacher. In her 
free time she listens to music.



Localização do 
bairro

O bairro do Ipiranga é um dos 
bairros mais antigos .É um bairro 
com muitas áreas de lazer e 
também muitos pontos turísticos 
como o museu do Ipiranga.



Historia do bairro e 
pontos turisticos

• O museu do Ipiranga é um dos pontos 
turísticos mais antigos .Foi onde Dom 
Pedro I deu o grito da independência 
do Brasil dia 7 de setembro de 1822 e 
o museu foi oficialmente 
inaugurado em 1985.Em agosto de 
2007 ocorreu um problema com a 
segurança,900 cédulas e moedas 
raras foram furtadas e em 
setembro policias conseguiram 
recuperar parte do acervo. Em
agosto de 2013 o museu foi 
fechado por problemas de sua 
estrutura, e o museu declarou uma 
previsão de gastos iniciais de 21 
milhões de reais



Noticias de jornal  
• Restos mortais de Dom Pedro 

1º são exumados para 
estudos da USP Os restos 
mortais de Dom Pedro 1º e 
de suas duas mulheres, 
Dona Leopoldina e Dona 
Amélia, foram exumados 
para estudo de mestrado 
do Museu de Arqueologia e 
Etnologia da USP pela 
primeira vez em 180 anos.



Grafico
In our class we did a survey about our neighborhood Ipiranga. 
We would like to know people's opinions on some questions. 
We interviewed 36 people. According to the graphs, the
interviewees liked the place where they live. The answers
were good, most answered grade 3.
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