
A vida de Isabel no 

tempo e no espaço



Produção do livro meu avô e eu.

DESENHO DO LIVRO MEU 

AVÔ E EU
CENA  

Esta cena mostra o momento em que
o avô Joaquim recebe a carta de seu
neto Guilherme e vai ler em seu
quarto. Achei um momento muito
especial, pois essa carta chega
quando o avô Joaquim estava
sofrendo pela morte de seu
companheiro de quarto. A carta traz ao
avô notícias sobre seu neto que tinha
acabado de entrar na faculdade.

Foi um momento de grande emoção
para mim, pois mostrou o quanto o
avô gostava do neto e como o neto se
preocupava e amava seu avô



Entrevista com um idoso - história

Onde e em que ano você nasceu?

R: Eu nasci em São João Evangelista, uma cidade do interior de Minas Gerais

Onde passou a sua infância?

R: Eu passei em a minha infância na própria cidade de São João Evangelista, onde nasci.

A época da sua infância era diferente da de hoje? O que mudou para melhor? E para

pior?

R: Sim. Na minha infância, tínhamos mais liberdade, podíamos sair e brincar na rua

sozinhos. Brincávamos de esconde-esconde, roda-roda e outras brincadeiras. Como era

no interior, quase não havia movimento de carro e a violência quase não existia.

Comparando o que vivi com os dias de hoje, o que mudou foi a questão da liberdade: as

crianças, hoje, vivem presas em casa pois a violência e a insegurança é muito grande.

My interviewee is my grandmother. Her name is Helena she is 80 years old. 

She is a nurse but doesn’t work now.   One of her favorite time activity is

sewing. She doesn’t have hobbies but she always walk Something curious 

about her is that she have 12 brothers.



Entrevista com um idoso - história

O que permanece igual até os dias atuais?

R: O carinho e o amor dos pais pelos filhos é o que permanece

igual. Os pais tratam seus filhos com muito amor sempre

procurando proporcionar o melhor para eles.

A senhora guarda algum objeto de valor emocional?

R: Não que eu me lembre. Mas guardo muitas lembranças boas:

brincar na rua com meus irmãos, família sempre junta... Lembro

muito da época do Natal: uma tia nossa fazia um presépio muito

bonito e grande na casa dela e, na noite de Natal, íamos lá para

rezar e cantar para o menino Jesus. E depois passávamos o

resto da noite brincando.

Por que essas lembranças são tão importantes para a senhora?

R: Essas lembranças são importantes, pois trazem saudades

dos tempos em que tínhamos liberdade e podíamos fazer as

coisas sem nos preocupar com a violência e com a falta de

segurança.



Qual acontecimento do país a senhora mais lembra? Por quê?

R: Lembro de um momento quando o presidente Juscelino

Kubitschek passou pela minha cidade. A cidade toda se

preparou para recebê-lo. Teve festa, foi feita uma recepção

para ele e minha professora escreveu um discurso e eu fui

escolhida para ler esse discurso para o presidente JK. Foi

muito emocionante.

Entrevista com um idoso - história



Ipiranga é um bairro muito importante localizado no município de 

São Paulo. É um bairro muito antigo onde podemos encontrar 

importantes pontos históricos, como o Museu do Ipiranga, um dos 

mais conhecidos no Brasil, e o Parque da Independência.

Localização do bairro



A palavra Ipiranga já recebeu diversos significados. Entre tantos, o que prevalece
é “água vermelha”, interpretação dada pelos primeiros habitantes brancos do
Planalto, que provavelmente receberam dos índios Guaianazes que ali viviam.

Os primeiros registros que temos da região do Ipiranga vêm de 1510, época em
que João Ramalho habitava, juntamente com os índios, a área do planalto
Piratininga, que ficava entre a margem direta do Ribeirão Guapituva até a aldeia do
cacique Tibiriçá.

Como as diversas doações de terras que ocorreram, o local conhecido por
Ipiranga, ganhou ocupação dos brancos o que causou a dispersão dos índios
Guaianazes para outros locais.

Até o final do século XVI, a Terra de Piratininga contava com uma população de
1500 pessoas. A localização privilegiada (no caminho do mar) favoreceu a expansão
de fazendas e o surgimento de atividades ligadas ao comércio.

O principal fato histórico do bairro do Ipiranga foi a Proclamação da
Independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro às margens do
Ipiranga.

O museu e o monumento do Ipiranga foram inaugurados respectivamente em
1895 e1922. Eles apresentam o Marco histórico da emancipação política do Brasil.

História do bairro 



Notícia retirada do site: https://g1.globo.com/sp/sao-

paulo/noticia/2018/09/03/em-sp-museu-do-ipiranga-fechou-ha-5-

anos-para-reforma-por-problemas-de-estrutura.ghtml

Notícia retirada do site: https://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/moradores-reclamam-de-descarte-irregular-de-lixo-

e-entulho-em-rua-da-zona-sul-de-sp.ghtml

Notícia retirada do site: 

https://g1.globo.com/sp/

sao-

paulo/noticia/2019/08/21

/moradores-do-ipiranga-

reclamam-de-falta-de-

investimento-contra-

enchentes.ghtml

Notícias do 

bairro



Matemática – gráfico do bairro
We conducted a survey about our neighborhood Ipiranga. We

wanted to know people’s opinions about the cleaning,

infraestructure, and recreation in our neighborhood. We

interviewed 36 people. The questions were about: cleaning,

streets, leisure, public, transport, and security. The results

were predictable. My conclusion is: people like the Ipiranga

neighborhood.



Produção e destino do lixo 
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