
A VIDA DE NASTHIA:

NO  TEMPO  e
NO  ESPAÇO

A n a s t a s i a K h a z o v a – 6 a

I.  Capa:

I. Capa;

II. Produção de imagem de uma cena que mais me chamou a atenção do livro;

III. Entrevista realizada com um idoso da família;

IV. Localização do bairro;

V. História do bairro e pontos turísticos;

VI. Notícias de jornal e/ou revista que apresentam problemas do bairro;

VII. Gráfico com os dados tabulados a partir da pesquisa sobre o bairro;

VIII.Produção de fluxograma sobre o percurso do lixo, desde sua casa até o destino final.

s u m á r i o :



Meu
AVÔ E EU

L I V R O -

II. Produção de imagem de uma cena      
que mais me chamou a atenção do livro;

Eu gostei muito da parte: quando o avô estava muito triste e ninguém conseguia animá-lo 

(pois o amigo dele morreu), ele mudou muito, não reclamava, ficava muito quieto e enfim... 

Daí um dia chegou uma carta do neto dele (faz tempo que ele esperava isso) e ele ficou 

muito, mais muito feliz e super animado que ele vai ver o neto dele, vai passear com ele e 

etc...

Me emocionei muito, pois achei muito legal o que a mansão fez de achar o contato do neto, 

e de o neto querer estar, passar um tempo com ele (seu avô Joaquim) e que o deixavam morar 

junto com a família (o grande sonho dele), pois nos nossos tempos, nem todos querem estar 

com os idosos e esquecem deles, mas as famílias nem sabem por o que eles estão passando!

Fiquei super feliz por ele e pelo neto, pois todos os meus avôs morreram muito jovens e 

não consegui passar muito tempo com eles (eu era muito nova na época, mas estou muito 

grata por esses momentos).



Entrevista realizada com minha avó – Svetlana Anoshina

My interviewee is my grandmother.
Her name is Svetlana Anoshina
She is 61 years old.
Was born in Moldova and spent his
childhood there, then lived in 
Russia and when he turned 50 yers
old, he went to Canada and lives
there so for.
She is a self employed. 
She has a small business.
One of her favorite free time 
activity is walking in the park.
Her hobby is knitting. 
Something curious about her is
that she knits all the time and
anywhere.

a. Eu nasci dia 20 de novembro de 1960 no país 
chamado Moldova na cidade de Basarabeasca.

b. Passei a minha infância na fazenda da minha avó e do meu 
avô. O lugar onde a fazenda estava era muito linda!  Lindo 
vale com pequeno rio localizado entre duas grandes montanhas. 
Na fazenda tinha animais como: ovelhas, vacas, gansos, 
galinas, entre outras. Tambem tinha colmeias. Tinha também um 
jardim com árvores frutíferas e vinhedos.

c. Sim, era diferente da de hoje. O que mudou pro melhor foi 
que: mais opurtunidades de ganhar sabedoria / estudar, por 
causa da internet. O que mudou pro pior: que as crianças estão 
ficando mais em casa mexendo no computadores e celulares e 
estão tento menos contatos com as pessoas / amigos / trabalhar 
em grupo = cara a cara. E também quase nem respiram o ar 
limpo, nem passeiam e nem ficam perto da natureza...

d. O que permanece igual até agora são poucas coisas: amor 
para a pátria, sol e nuvens em cima da cabeça, e memorias... 

e.  Eu só tenho um objeto guardado (porque minha avó viajava muito e todas 
as coisas se perderam, a única coisa que ela guardou por muitos e muitos 
anos com muito carinho é essa coisa) que é o álbum de fotos.

f. É importante pra mim, porque essas fotos me dão boas 
lembranças e memórias muito boas e emocionantes, e nessas fotos 
está registrada a vida dos meus familiares e a minha também, e 
também é o único objeto de lembranças que eu tenho...

g. O acontecimento do país que mais me lembro é olimpíada dos 
anos 80s:  nesse dia os atletas através do Moldova estavam 
carregando o fogo de Atenas – através do Moldova – e até 
Moscow ( onde estava passando a olimpíada ) = E eu mais me 
lembro desse acontecimento do país porque foi tão brilhante, 
cerimonial e memorável esse acontecimento, que não tem como 
esquecer e não lembrar... Maravilhoso foi esse dia!!!



Localização do – Bairro Ipiranga 

O Ipiranga é um 
dos bairros mais 
tradicionais de 
São Paulo. Rico em 
opções de cultura, 
lazer e serviços, 
abriga, entre 
outros, o Museu do 
Ipiranga, onde, 
historicamente, 
foi declarada a 
independência do 
Brasil por Dom 
Pedro II.

,, Mapa

Satélite 

IV. Localização do bairro;



O significado da palavra Ipiranga já recebeu diversas modificações. Contudo, não há um
estudo conclusivo a respeito da tradução exata do termo, uma vez que foram inúmeros os
dialetos utilizados pelos habitantes das terras de Piratininga, ao longo da história.

Entre tantas outras, prevalece "água vermelha" - também "água barrenta" -, 
interpretação dada pelos primeiros habitantes brancos do Planalto, que provavelmente a
receberam diretamente dos índios Guaianazes moradores do local, quase cinco séculos
atrás.

Os primeiros registros que se têm da região do Ipiranga remontam a 1510, época em que
João Ramalho habitava, juntamente com os índios, a área do Planalto Piratininga, 
compreendida entre a margem direita do Ribeirão Guapituva até a aldeia do cacique
Tibiriçá.

Com as várias doações de terras que se sucederam, o local conhecido por Ipiranga ganhou
relativa ocupação branca, o que paulatinamente causou a transferência maciça dos índios
Guaianazes para outras paragens - não se adaptavam aos costumes dos novos ocupantes.

Até o final do século XVI, a terra de Piratininga já contava com uma comunidade de
aproximadamente 1500 pessoas, que se estendiam por toda a colina ribeirinha do
Tamanduateí. A localização privilegiada - no caminho do mar - favoreceu a concentração
e expansão de sítios e fazendas, com conseqüente desenvolvimento do comércio - uma das
características da região até hoje.

O principal fato histórico ocorrido no bairro do Ipiranga é a Proclamação da
Independência do Brasil, em 7 de Setembro de 1822, por Dom Pedro I, às margens do
Ribeirão Ipiranga - fato este citado na primeira estrofe do Hino Nacional brasileiro e
que leva o nome da região a toda a nação.

O Museu e o Monumento do Ipiranga, inaugurados respectivamente em 1895 e 1922, têm suas
histórias iniciadas logo após ao feito histórico de Dom Pedro I. Eles representam, 
juntamente com o Parque da Independência, o marco histórico da emancipação política do
Brasil, para orgulho deste bairro tradicional da cidade de São Paulo.

Leia Mais:

O processo de industrialização do Ipiranga:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias
/subprefeituras/ipiranga/noticias/?p=6257

Conheça a História da Bandeira do Bairro Ipiranga:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias
/subprefeituras/ipiranga/noticias/?p=186

Hino do Bairro Ipiranga:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias
/subprefeituras/ipiranga/historico/index.php?p=1825

História do - Bairro Ipiranga

PS.: A data oficial em que se comemora o aniversário 
do Ipiranga é o dia 27 de setembro.

I,V. História do bairro e pontos turísticos;

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/ipiranga/noticias/?p=6257
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/ipiranga/noticias/?p=186
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/ipiranga/historico/index.php?p=1825


Pontos Turísticos do - Bairro Ipiranga
1. Museu do Ipiranga e Parque da Independência

Eu acho esse lugar mais
importante (onde ocorreu a
independência do Brasil), e
esse lugar onde sempre tem
muita gente (brasileiros, 
turistas, festas e enfim)!

2. Aquário de São Paulo

Esse é o melhor
aquário/museu
que eu já fui
na minha
vida!!! É meio 
caro, mas vale 
muito a pena!

3. Sesc Ipiranga
Esse lugar é muito bom pra
passear, tem exposições, tem
vários lugares bonitos lá, tem 
onde podem se sentar, falar um
pouquinho, lá tem um restaurante
onde pode comer, e ainda pode
agendar pra fazer esportes.

4. Feirinha de Domingo
Nesse feira tem várias comidas
legais e muito bons, vendem
várias coisas também, e fica em
frente do Parque da Independência 
ou do Museu.

(Mas ainda no bairro do 
Ipiranga tem vários museus 
e lugares de lazer ou/e 
turísticos, mas esses são 
os que eu acho que tudo 
mundo deveria visitar.)

5. Jardim Botânico de São Paulo

Eu gosto muito desse
lugar, e esse lugar na
minha opinião é só um
resuminho da natureza do
Brasil! Recomendo tudo
mundo visitar esse lugar. 
E comida lá é muito boa!

II,V.    História do bairro e pontos turísticos;



Notícias que apresentam problemas do - Bairro Ipiranga

Moradores do 
Ipiranga reclamam
de falta de 
investimento 
contra enchentes
Região foi afetada 
por fortes chuvas 
em março.

https://www.google.com.br/amp/s/g1.globo.com/google/amp
/sp/sao-paulo/noticia/2019/08/21/moradores-do-ipiranga-
reclamam-de-falta-de-investimento-contra-enchentes.ghtml

1. Falta de investimento contra enchentes
2. Muito acúmulo de lixo

https://ipiranganews.inf.br/moradores-sofrem-
com-acumulo-de-lixo-nas-ruas-do-ipiranga/

Moradores 
sofrem com 
acúmulo de lixo 
nas ruas do 
Ipiranga

VII. Notícias de jornal e/ou revista que apresentam problemas do bairro;



Número de alunos do - 6o ano A - que morar 
por bairro

Classificação do bairro – 6º ano A

We conducted a survey about our neighborhood Ipiranga. We
wanted to know people’s opinions about the cleaning, 
infrastructure, and recreation in our neighborhood. 20 people
were interviewed.
The questions were: cleaning / streets, sidewalks and public
buildings / leisure areas / public transport/ safety / 
security. 
The results were ok.
For cleaning, the answers were bad (number 1) / For streets, 
sidewalks and public buildings, the answers are good (number
8) / For leisure areas, the answers are ok (number 4) / For 
public transport, the answers are good (number 6) / For 
security, the answers are very good (number 16)!
My conclusion is: people like Ipiranga neighborhood, but
cleaning needs to improve.

,,
VII. Gráfico com os dados tabulados a 
partir da pesquisa sobre o bairro;



Casa / 
Prédio 

Lixeira do prédio 
ou casa

Reciclagem

Caminão
de lixo

Aterro 
sanitário

Lixão

FLUXOGRAMA – percurso do lixo, desde minha casa até o destino final


