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Livro: Meu avô e eu

Adorei várias partes do livro, foi extremamente difícil de 
escolher só uma, o livro mostra alguns trechos de que me 
emocionei, quando o senhor Joaquim ficou triste pela morte do  
Horácio, seu amigo de quarto, achando que a culpa fosse dele. 
Depois disso ele ficou deprimido, alguns meses depois recebeu 
uma carta e descobriu que seu neto Guilherme estava indo uma carta e descobriu que seu neto Guilherme estava indo 
visitá-lo e que ia mudar-se para sua cidade, só de ler como ele 
se sentiu lendo aquela carta me emocionei, pois nunca tive essa 
experiência com nenhum dos meus avôs, eles não foram muito 
presentes, não são como o senhor Joaquim, mas me ensinaram 
bastante, sem eles não teria aprendido um pouco mais sobre a 
vida. São exemplos para mim, suas histórias me fazem refletir 
bastante, eles são meus ídolos e inspirações.





a)Eu nasci no ano de 1945, no Brasil na cidade de Marília.

b) Passei minha infância em Marília e quando completei 10 anos eu e minha 
família nos mudamos para o Paraná e passei o resto da minha infância lá. 

c) Sim mudaram muitas coisas, como o grande avanço da tecnologia como a 
televisão, os carros, os celulares, etc. Hoje em dia tem muita violência 
(assaltos) e também não podemos mais brincar nas ruas como antes. 

d) Não lembro de muitas coisas, mas permaneceram alguns, como pontos 

Entrevista com um idoso

d) Não lembro de muitas coisas, mas permaneceram alguns, como pontos 
turísticos e a cultura.

e) Não guardo nenhum objeto, foto ou roupa com um valor emocional mas uma 
lembrança que tenho é que foi uma infância sofrida de muito trabalho e 
cuidando dos irmãos mais novos 

f) Essa minha lembrança foi boa para refletir todo sofrimento que passei e 
querer uma vida melhor para meus filhos.

g) O acontecimento que mais me lembro foi o suicídio do presidente Getúlio 
Vargas, pois era uma das coisas mais comentadas nas rádios da época, pois 
não tínhamos televisão para ter muitas informações. 



My interviewee is my grandmother. her name 
is Tomiko Goto she is 76 years old. She's a 
seamstress, but she doesn't work now. She has 
no hobbies because she is always doing 
housework at home, but she likes to go for a 
walk. Something curious about her is that as a 
child she accompanied her father hunting in child she accompanied her father hunting in 
the forest to get the meal for her family.



Localização do bairro e uma breve 
descrição sobre ele 

O Bairro do Ipiranga é um 
bairro bem grande mas bem 
calmo, é bem arborizado, há 
vários estabelecimentos 
comerciais, cultura e áreas de 
lazer.



História do bairro e seus pontos 
turísticos

Os índios Guaianazes foram os primeiros moradores do Ipiranga. O 
explorador português João Ramalho (1493-1580) naufragou na costa e na 
segunda década do século XVI já vivia com os índios no Planalto Piratininga, 
que viria a se transformar em São Paulo. Ramalho, casou-se com Bartira, a 
filha do cacique e com ela - e outras índias - teve muitos filhos. Com o tempo, filha do cacique e com ela - e outras índias - teve muitos filhos. Com o tempo, 
os índios se mudaram. Não gostavam de ser escravizados pelos brancos. Por 
volta de 1580, a região tinha cerca de 1500 habitantes. Os primeiros 
estrangeiros que entraram no Brasil pelo Porto de Santos chegavam à capital 
pelo Caminho do Mar (a Estrada Velha) que favoreceu a concentração e 
expansão de sítios, fazendas e o desenvolvimento do comércio. O Ipiranga 
era uma passagem obrigatória para eles. No século XIX, D. Pedro I 
proclamou a Independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 nas margens 
do Ribeirão do Ipiranga. 



Museu do Ipiranga 

Aquário de São Paulo(Fica no Ipiranga)



Notícias de revistas e jornais que falam sobre o bairro 

Asfalto precário do bairro do 
Ipiranga 

Há 5 meses – SP1

Córrego do Ipiranga transborda 
e interdita ruas e avenidas da 
zona sul de São Paulo

Há 2 meses - Bom dia SP



Árvore cai no Ipiranga e dificulta 
trânsito na região

Há 4 meses atrás –SP1



Gráfico da entrevista do bairro e uma 
introdução

We conducted a survey about our neighborhood Ipiranga. 
We wanted to know people’s opinions about the cleaning, 
infrastructure, and recreation in our neighborhood. We 
interviewed 36 people. The questions were: clening, 
segurity, conservation, leisure areas and public transports  segurity, conservation, leisure areas and public transports  
The results were surprising. For cleaning, the answers 
where good (Number 3), for segurity, the answers where 
bad (Number 2), for conservation, the answers where good 
(Number 3), for leisure areas, the anwers where very good 
(Number 4), for public transports, the answers where good 
(Number 3). My conclusion is: every people ask your 
neighborhood good.
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