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Parte favorita do livro Meu avô e eu

Nesse livro, tenho certeza que uma das minhas partes favoritas 

foi quando o avô descobriu que iria morar perto do neto, e que 

viajaria com o filho. Nesse livro eu consegui sentir a 

felicidade do Senhor Joaquim, tanto que chorei, pois mesmo 

tendo uma narrativa alegre, saber que ele não está mais 

sozinho é uma coisa gratificante . Ao longo do livro a gente vê 

como é a sua vida no asilo, e que mesmo com companheiros 

muito importantes para ele, ele queria ter mais contato com a 

família.



Além dessa cena, as partes 

tristes são realmente 

tocantes, nunca imaginei 

que esse livro tão curto 

poderia mexer tanto com 

os sentimentos das 

pessoas. A autora 

conseguiu juntar vários 

elementos, e transformar 

numa mistura de 

sensações. Agora quero 

muito ler a continuação.



Entrevista com um idoso
Introdução:

My interviewee is my grandmother. Her name is Takako

Honda or Maria Helena in the name of baptism. She is a 

teacher, but don't work now. She really enjoys watching 

the Korean series in her free time. Your hobbie is 

customizing the box. And a curiosity about him are all her 

clothes, she has so many clothes and remembers so much of 

a queen, that's why I call her Queen Elizabeth.



A época de sua infância era diferente da de hoje? Oque mudou 
para melhor? E para pior?

Em que ano e local a senhora nasceu?

Onde passou a sua infância?

O que permanece igual até os dias atuais?

Eu nasci na cidade de Bastos, em São Paulo, no dia 12/10/1938.

Eu passei na cidade de Bastos.

Uma coisa que permaneceu foi minha personalidade e minhas atitudes, 
por exemplo ainda continuo vaidosa ,cuidando dos netos e cozinhando

É muito diferente, não tinha nada de tecnologia. Para melhor seria 
esse avanço, e para pior, foi que começou a ter muita violência.



Por que este objeto/foto/roupa/etc. é importante para o senhor?

Sim , ainda tenho a roupa de bebe dos meus filhos, cartas do meu 
marido e a camisola de quando tive meu primeiro filho.

O senhor(a) guarda algum objeto/foto/roupa/etc., de valor 
emocional, do seu passado?

Pois são recordações, de quando tive o meu filho, cartas do meu 
falecido marido e coisas dos meus filhos.

Qual acontecimento do país o senhor (ou a senhora) mais se 
lembra? Por quê?

Eu me lembro da minha primeira boneca e do carrinho que veio 
junto, pois na aquele tempo as bonecas eram de pano.



Services

Esta é uma foto minha com a minha avó/entrevistada.
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Um pouco sobre o bairro 
do Ipiranga
O bairro do Ipiranga é com certeza uns dos mais 
importantes do Brasil, pois foi o local onde  D.Pedro I 
declarou a independência do Brasil, além disso é um 
bairro calmo, com vários lugares muito legais, como o 
Parque do Ipiranga. Sempre vai ter algum lugar para ir, 
por exemplo a onde eu moro tem padarias, lojas e um 
supermercado perto. Nesse bairro tem muita história 
então quando estiver visitando, você pode ir ao Museu 
descobrir um pouco mais sobre o Ipiranga e como foi a 
independência do Brasil.





História do Ipiranga

O Ipiranga é muito conhecido por ser onde Dom.P I declarou a 
independência do Brasil, mas tem sempre uma história por trás.
Os primeiros registros sobre o Ipiranga apareceram em 1510, 
nessa época a terra era habitada por índios, mas por causa do 
aumento das doações de terra, começaram a chegar muitos 
brancos, e com isso os índios tiveram que se mudar, pois não se 
acostumaram com os novos costumes. Até o final do século  XVI, 
haviam apenas 1500 habitantes , que se estendiam por toda 
colina ribeirinha do Tamanduateí, a localização privilegiada, fez 
que sítios e fazendas  aumentassem , consequentemente 
aumentando o comercio na região.



Pontos turísticos

Museu de Zoologia 
da Universidade de 

São Paulo
Sesc Ipiranga 

Monumento da 
Independência do 

Brasil

O Museu fica Av. 
Nazaré, 481 -
Ipiranga, São 

Paulo, um ótimo 
lugar para ir, pois 
além de ser grátis, 

é um lugar com 
vários pontos 

turísticos perto.

O Sesc Ipiranga é 
muito conhecido 

por suas atividades, 
lá podemos ver 

peças e fazer 
atividade no ar 

livre, ele se localiza 
na R. Bom Pastor, 

822 - Ipiranga, São 
Paulo. São

Esse ponto 
turístico está no 

parque do 
Ipiranga, nele a 

algumas estatuas 
de pessoas que 

ajudaram a 
independência, e 

na parte de dentro, 
abriga os restos de 

Dom.P I



Problemas no bairro História do bairro e 
pontos turísticos



Problemas no bairro

Fontes

No próprio site da Globo, encontrei uma notícia sobre uma tentativa 
de assassinato, com isso é fácil assimilar que o Ipiranga não é o bairro 
mais seguro, mesmo eu tendo que procurar muito sobre alguma coisa 
ruim, essa notícia aconteceu mês passado, e não é só porque não tem 
notícias que é seguro. Uma coisa que também reparo, é a falta de 
policiais na região, algo péssimo, num bairro, onde existem 
tentativas de assassinato.

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/03/03/tentativa-de-assalto-a-pm-
acaba-com-tiroteio-e-suspeito-baleado-em-sp.ghtml



Introdução de inglês da entrevista sobre o 
bairro

We did a survey about the neighborhood of Ipiranga. We wanted to
know people's opinions about cleaning, security, public
transportation, conservation and recreation in our neighborhood. 
We interviewed about 35 people. The questions were: about whether
security is good, if there are places for recreation and public
transport are enough, if the neighborhood is clean and well
maintained. The results were predictable at the beginning but the
end was surprising. Regarding the areas of leisure, public transport, 
security and cleanliness, most of the grades were 4 and about
whether the neighborhood is preserved, most of them answered that
it is grade 3. My conclusion is that people like to live in Ipiranga 
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Fim
E com isso encerro o meu trabalho da 

Minha vida no tempo e no espaço, 
agradeço a todas as professoras e 

professor, que me ajudaram nesse 
projeto, e espero que seja o primeiro de 

muitos.

Todo o trabalho foi criado por Isabela Yuri Hirota Honda, 
também usei alguns sites g1.globo.com, para ser a fonte 

uma das fontes, e também usei o 
sitehttps://slidesgo.com/pt/ para o templates do power

point    


