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 Comentário-Meu avô e 
eu-Lingua portuguesa 

Por mais que eu tenha me 
emocionado em várias outras 
partes e capítulos para mim a 
melhor parte foi a apresentação 
porque eu pude imaginar uma 
cena e o espaço em que ela 
ocorria, e isso fez eu ter a 
sensação de que a minha mente 
estava abrindo novas portas da 
imaginação.

meu avô e eu

Eu acredito que o 

senhor Joaquin seja 

assim, com óculos, 

cabelo meio ruivo e 

branco e roupas meio 

antiquadas 



introdução-inglês

I interviewed my grandmother, she is 56 years 
old, and has many memories from Bahia and 
from here in São Paulo and that makes the 
interviewer very interesting.



Meu nome é Maria Zélia e atualmente moro em São Paulo mas 
nasci e morei na Bahia até meus 28 anos , na minha infância eu vivi 
muito com meus irmãos , eu gostava muito de morar lá pois como 
morava em uma fazenda lá tinha muitas árvores e animais e por mais 
que quando vim morar aqui ainda tinha muitas árvores ao longo do 
tempo isso mudou muito , atualmente não tem tantas árvores como 
tinha antigamente , mais mesmo assim meu local de viver continua 
muito parecido pois tenho muitas plantas que eu cultivo na minha 
residência.

Entrevista com o idoso- história



entrevista com o idoso- parte2 

Por mais que quando eu morava na Bahia eu tinha menos contato com a poluição ( 
o que eu acho muito bom ) gosto de viver aqui porque acabo ficando mais próxima 
dos meus netos que moram aqui em São Paulo. Além de gostar da Bahia por causa 
das árvores também gosto de ficar lá pois guardo um bem material de um valor 
emocional muito grande no caso minha casa que meu falecido pai me deu quando 
eu tinha 25 anos. Me lembro de uma memória que não é muito antiga mais teve 
um acontecimento que mudou totalmente o país e esse acontecimento foi o início 
do covid-19 e isso eu me lembro muito bem

entrevistadora-Izabel Costa De Sousa

entrevistada- Maria Zélia



O Brasil já foi um lugar onde 
moravam os índios até que 
chegaram os brancos para 
atrapalhar , no século XVI o 
explorador protugues João 
Ramalho, contribuiu para o 
surgimento da população 
misturada.

O tempo passou e, de passagem 
estratégica entre o mar e a cidade, 
o Ipiranga virou o lugar do grito da 
Independência, testemunhou e 
participou das transformações 
urbanas provocadas pela 
industrialização e virou um dos mais 
tradicionais bairros paulistanos.  

fonte- 
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,a-historia-do-ipiranga,1750418

informações do 
bairro- geografia 



Ipiranga é um bairro nobre localizado 
no distrito de Ipiranga no município 
de São Paulo. E o bairro do Ipiranga 
é um ótimo bairro para pessoas com 
filhos pequenos que  precisam se 
desenvolver.  O Parque da 
Independência é um importante centro 
de lazer, que oferece pista de cooper e 
uma vista privilegiada da cidade. Os 
moradores também contam com o Sesc 
Ipiranga e o Museu de Zoologia.

localização do bairro do ipiranga



Pontos turísticos.

Se você deseja fazer um passeio típico de 
turista, a dica é visitar o Mercado Municipal 
do Ipiranga. Com opções variadas de 
frutas, legumes, temperos, ervas, peixes e 
grãos, o espaço é uma boa opção para 
quem quer encontrar tudo fresquinho em um 
só lugar. Embora seja menor do que os 
outros mercados municipais da cidade, o 
local agrada por suas variedades, inclusive 
boas opções para quem quer fazer um 
almoço diferente.

fonfte- 
https://www.guiadasemana.com.br/na-cidade/galeria/lugares-imperdiveis-para-conhecer-no-bairro-do-ipiranga



Geografia-notícia de um problema do bairro

Lixo acumulado por empresa provoca problemas no Bairro Ipiranga, em São José

Uma empresa de reciclagem de lixo, no Bairro Ipiranga, em São José, na Grande 
Florianópolis, causa problemas entre a população. Na esquina das ruas Valcionei Vieira 
da Silva e Domingos Pedro Hermes, uma empresa de reciclagem de lixo não limpa o 
terreno, deixa água acumulada em pneus e vasos, e, ainda, não higieniza o local. A 
população reclama de mosquitos da dengue, ratos e baratas. Eles pedem uma atitude 
da prefeitura. - Ninguém aguenta mais tanto lixo, tanta sujeira. Já fizemos abaixo 
assinado, já ligamos para a prefeitura e até tentamos dedetizar o terreno. Nada 
adiantou. Temos muito medo da dengue- reclama a moradora Mara Querino, 42 anos. A 
secretária de Saúde de São José prometeu encaminhar a denúncia à Vigilância 
Epidemiológica para verificar a situação e, se necessário, autuar o dono da empresa, 
que terá de fazer uma limpeza no local. Ela explica que, nestes casos, a população 
pode procurar direto a vigilância.

 fonte-https://www.nsctotal.com.br 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/lixo-acumulado-por-empresa-provoca-problemas-no-bairro-ipiranga-em-sao-jose


matemática- entrevista em gráfico e introdução de 
inglês

The scores most assigned to all questions were 
whether 2, 3 and 4 these grades can be 
considered good and bad depends on the 
person's point of view

Most students live in ipiranga, but others live in 
the neighborhood about 80% of the people and 
the other 20% in other neighborhoods such as 
Saúde, Jardim da Saúde, Parque Imperial, Vila 
Mariana etc.



coleta 

transporte  

 seleção 
 galpão de 
reciclagem

 produto 
processado

fluxograma do 
lixo

Fluxograma do lixo- Ciências


