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Livro: Meu avô e eu 

 Esse livro me emocionou em várias partes pois lembrei muito 

dos meus avôs. 

Mas a parte que eu mais gostei do livro foi quando o neto mandou uma 

carta, contando as novidades e  convidando o avô para passar um  

final de semana juntos. 

 Como foi importante para eles esse encontro,  e quanto o neto, 

seu pai e tia perderam oportunidades de estarem mais próximo do 

senhor Joaquim. 

 Fiquei  pensando que se fosse comigo esse dia seria 

inesquecível pois perdi meus dois avôs quando tinha pouco menos de 

quatro anos de idade. 

 Minha mãe me contou que eles brincavam muito comigo  e  

ainda tive a sorte deles morarem na mesma rua pois quando visitava 

um visitava o outro. 

 Como eu queria poder ter convivido mais com eles assim teria 

mais lembranças e aprenderia muito com eles. 

. 



Imagem-ilustração  



Entrevista com idoso 

 My interviewee is Ms. Elza (my maternal grandmother), she was 
born in 1950, in the state of Paraná at Cornelio Procopió’s  city. She 
spent her childhood in a farm, where she helped her parents in farming 
and housework.  

 Now a days she like to walk every day in the morning, she is 
retired and she loves to take care of plants. 

 Muita coisa mudou em relação aos dias de hoje ela disse.  

Não haviam prédios, as ruas eram de terra, tinham menos carros.  

 Ela brincava muito ao ar livre, comia frutos do pé, verduras e 
legumes frescos e brincava com uma boneca feito de espiga do milho.  

 Diferente dos dias de hoje, onde as crianças brincam com jogos 
eletrônicos, usam celulares e até fazem aula on line. 

 Ela guarda fotos da sua família de valor emocional e também 
um relógio que ganhou do seu pai quando fez 12 anos. 

 O acontecimento do país que mais marcou sua memória foi 
quando o Ayrton Senna bateu o carro em uma corrida  e veio a falecer, 
ela ficou muito triste pois assistia todas as corridas. 

 

 



Grandmother 



Localização do bairro do Ipiranga 

 Ipiranga é um bairro nobre localizado no distrito de 

Ipiranga no município de São Paulo. É um dos bairros mais 

antigos do município e abriga importantes pontos históricos. 



História do bairro e Pontos turísticos  

• O bairro do Ipiranga fica localizada na zona sul de São Paulo e é 

um bairro que carrega bastante história foi lá onde Dom Pedro I deu 

o famoso grito da Independência do Brasil, onde foi o marco  

histórico da emancipação política do Brasil, para orgulho deste 

bairro tradicional da cidade de São Paulo. 

• Os pontos turísticos do bairro são justamente o museu do Ipiranga , 

a Casa do Grito,  museu de Zoologia, Aquário de São Paulo, entre 

outros. 



Notícia do bairro  Ipiranga 
    Descarte Irregular 

    Um grande problema enfrentado pela Subprefeitura do Ipiranga. 

O descarte irregular de entulho e lixo é um grande problema enfrentado 

pela Subprefeitura do Ipiranga. 

 As coletas nesses pontos são feitas diariamente, mas assim que 

são finalizadas outros descartes são efetuados, fazendo parecer ao 

munícipe que a Subprefeitura não realizou a limpeza e que seu trabalho é 

ineficaz.  

 

 

 

 

Fonte: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/ipiranga/noticias/?p=105719 



Neighborhood’s Survey  
  

 



   Survey Neighborhood  

 We conducted a survey about our neighborhood Saúde.  

 In my house. 36 people were interviewed. We wanted to know people’s opinion. 

We did five questions about: neighborhood cleaning, sidewalk streets and public buildings, 

leisure areas, public transport and security. Sidewalk streets and public buildings were 

rated 3, neighborhood cleaning grade 4, leisure area grade 4, public transport grade 4 and 

security grade 4, but it was the only one that got at least 2 zero votes. 

 The maximum search score was 5. 

 



Produção e destino do lixo 

 

 

 

 

    


