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Livro: Meu avô e eu 

Cena do livro que mais gostei… 

Eu gostei muito da parte que o Joaquim conheceu 

o Laudelino. Achei muito engraçado pois ele ainda 

se sente jovem e acha o novo amigo velho. 

 

Me lembrei da minha avó, que até pouco tempo 

também se sentia ainda jovem e era muito 

namoradeira. Mas é meio  surda e precisamos falar 

alto com ela. 



Imagem - Ilustração 

Posso imaginar o dia em que o Joaquim e o 
Laudelino se conheceram. O momento da 
conversa entre eles. 

Meu 
avô e 

eu 



Entrevista com idoso  

My interviewee is my grandmother.  

Her name is Teresa. 

She is 74 years old and she doesn’t work now. She is retired. 

She doesn’t have hobbies but he always watch TV. 

Something curious about her is that she likes to dance when 

young. 



Entrevista com idoso  
João: Em que ano e local a senhora nasceu? 

Avó: Nasci em 1947 no interior de São Paulo. 
 

João : Onde passou sua infância? 

Avó: Passei a maior parte de minha infância no interior, com meu pai. 
 

João:A época de sua infância era diferente da de hoje? O que mudou para melhor? E para pior? 
Avó: Minha infância foi muito diferente de hoje. O que melhorou é que as crianças tem mais opções de 
brinquedos e o que piorou é que as crianças não podem mais brincar tranquilamente nas ruas como 
ela fazia. 

 

João: O que permanece igual até os dias atuais? 
Avó: Ainda nos dias atuais, as crianças ainda gostam de brincar com os amigos e correr muito. 
 

João: A senhora guarda algum objeto/foto/roupa/etc., de valor emocional, do seu passado? 

Avó: Não guardo nenhum objeto do meu passado a não ser algumas fotografias, principalmente do 
meu falecido marido com muito amor. 
 

João: Por que estas fotos são importantes para a senhora? 

Avó: Porque relembra as boas lembranças do passado. 

 

João: Qual acontecimento do país a senhora mais se lembra? Por quê? 
 

Avó: No tempo que eu ainda não era batizada e minha antes de morrer, pediu para o meu pai me batizar 
e fui batizada aos 10 anos.  



No meu bairro, São João Clímaco, não tem muito 

lazer, mas encontra-se próximo ao Parque Chico 

Mendes (SCS) e do Museu do Ipiranga (Parque da 

Independência), onde D. Pedro deu o grito de 

Independência do Brasil, o local também é usado 

como ponto turístico e lazer.  



História do bairro 

O Santuário Santa Edwiges é um ponto turístico 
e de romarias para os católicos. 
E próximo ao meu bairro, temos pontos 
turísticos no Ipiranga como: O museu do 
Ipiranga e museu de zoologia. 



Noticias do bairro 

No dia 31 de março é celebrado o dia de São João Clímaco, 
monge e mestre espiritual. 
 
São João Clímaco foi um monge cristão, mestre espiritual e 
autor do livro “Escada do Paraíso”, que chegou a ser muito 
popular na Idade Média. O nome desta obra é a fonte do 
nome deste santo, já que é uma transliteração latina do termo 
grego klímakos, que significa “da escada”. 

 
O santo “da escada” nasceu na Palestina em 575 e sua vida se 
desenvolveu quando Bizâncio, capital do Império romano do 
Oriente, estava em decadência ante as invasões bárbaras e a 
perda de território 

 
Desde muito pequeno, formou-se lendo os livros de São 
Gregório Nazianzeno e São Basílio. Aos 16 anos, decidiu ser 
monge e partiu para o Monte Sinais (Egito). 



Grafico(introdução) 

More than 24 people live in Ipiranga. 
 
2 people live in the health garden 
 
1 person lives in gumercinco village 
 
1 person lives in mariana village 
 
and 1 person in health 



Produção de lixo 

Em minha casa, separamos o lixo orgânico dos 
rescicláveis. 

O lixo rescíclavel em casa é separado adequadamente e 
levamos até o ecoponto ou pontos de coleta como alguns 
supermercados na região. Depois é recolhido e levado 
para as cooperativas, onde é separado e  reciclado 
novamente. 


