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Livro meu avô e eu

Eu gostei de muitos trechos do livro, mas teve uma 
parte que me deixou emocionado, que foi quando 
o seu Joaquim ficou muito triste pois seu amigo 
Horácio (colega de quarto) ter falecido, mais 
depois de alguns meses, descobriu que o seu neto 
Guilherme, estava indo visitar e que iria morar em 
sua cidade, e só de ler aquele trecho já me 
emocionei. Eu  imagino a felicidade do seu 
Joaquim a ler aquela carta. Eu nunca vivenciei isso, 
mas meus avós nunca ficaram em outra cidade da 
minha, mais perdi meu avós de parte de mãe 
quando eu era bem pequeno.



Entrevista com o idoso
a) Eu nasci em 1940 na cidade de São Paulo no bairro do Ipiranga.

B) Eu passei minha infância na cidade de São Paulo no bairro do Ipiranga.

C) A minha infância era bem diferente das dos dias de hoje, o que mudou para melhor foi 
que agora existe mais variações de brinquedos, o que piorou foi que antigamente as 
crianças ficavam mais juntas se falando pessoalmente, e nos tempo de hoje em dia as 
crianças falam mais pelo celular, e não brincam e não falam mais pessoalmente como era 
antes.

D) Eu acho que muitas permaneceram como pontos turísticos, culturas e comidas.

E) Eu guardo varias fotos e brinquedos do meu passado.

F) Eu guardo esses objetos porque eles lembram da minha infância e do meu passado.

G) O maior acontecimento do meu país que eu me lembro foi quando teve a queda da 
ditadura, que voltou novamente o pais a ser democrático, porque foi um acontecimento 
bastante grande, e poderia ter causado uma guerra civil, e derrubaram a ditadura sem 
fazer uma enorme guerra.



I interviewed my grandfather he was born in 1940 

he was born in São Paulo in the neighbohood of

Ipiranga he is currently he has 81 Years old he spent

his entire childhood on Ipiranga, and he Always 

played on the streets he Always played ball with his

friends on the steets and in the plazas.



Localização do bairro via satélite, mapa e descrição

O bairro do Ipiranga é bem arborizado  tem bastante 

carros circulando no bairro o tempo inteiro, as 

pessoas são bem tranquilas, tem o museu do Ipiranga 

que é dos  únicos museus do bairro do Ipiranga, tem 

bastante estabelecimentos e tem muita cultura. O 

bairro do Ipiranga e um ótimo bairro para morar.

Fonte : Google maps



História do bairro do Ipiranga e pontos turísticos

Os primeiros habitantes do bairro foram os indígenas Guaianazes. O 
português João Ramalho no ano de (1493-1580) descobriu os índios e o 
bairro e já no século XVI vivia com os indígenas no Planalto Piratinga, em 
que se iria transformar em São Paulo e ia da margem direita do ribeirão 
Guapituva e a aldeia do cacique Tibiriçá. João Ramalho alias  casou-se 
com  Bartira, a filha do cacique e com ela – e outras índias – teve vários 
filhos. Depois com o tempo, eles se mudaram. Eles odiavam ser 
escravizados pelo os brancos. Por volta do ano de 1580, a região do 
Ipiranga tinha em cerca de 1500 habitantes. Os primeiros estrangeiros 
que entravam no Brasil pelo Porto de Santos chagavam na capital pelo o 
Caminho do mar (a Estrada velha) e o Ipiranga era uma passagem 
obrigatória para eles. A localização e a topografia favoreciam a 
passagem e a instalação de comércio. D. Pedro I proclamou a 
Independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 ás margens do 
Ipiranga. 



Aquário do Ipiranga                                                                                                 Museu do Ipiranga



Notícias de jornais ou revistas

•

Alguns dos problemas do bairro do Ipiranga é lixos e 

entulhos jogados nas ruas do bairro, isso causando 

muitas alagações em algumas ruas, córrego  do 

Ipiranga transborda interdita ruas e avenidas da zona 

sul de São Paulo, já o outro problema é que as  ruas e 

calçadas são muito esburacadas.

Fonte: Ipiranga News e Bom dia SP



Gráfico da entrevista do bairro e introdução   

We conducted a survey our neighborhood Ipiranga. We wanted
to know peoples opinions about the claning, infraestructu, and
recreation in our neighborhood. We interviewed 75 peoples. 
The questions Where: neighborhood cleaning, paved streets
and public buildings, leisure áreas, public tranposrt and
security. The results were the cleanliness of the neighborhood
was good, the streets, sidewalks and public buildings were
good, the leisure áreas were very good, public tranport was
good, and scurity was more or less. My conclusion is that the
Ipiranga neighborhood is beautiful place to live.
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