
A VIDA DA 
JÚLIA NO
TEMPO E 

NO ESPAÇO

6 ANO B - JÚLIA MORGADO DOS 
REIS



Livro: meu avô e 

eu

A parte que eu mais gostei foi 

quando o guilherme encontra 

seu a avô no banco e o senhor 

joaquim fica empolgado e grita 

o nome do seu neto.

O sr joaquim me lembra meu 

avô, ele é bem engraçado e 

senti muita falta da gente

Oi vô sou eu Guilherme 

seu neto



Entrevista de 

idoso

◦ Em que ano e local o(a) senhor(a) nasceu?

Eu nasci em 30/12/1953, na cidade de Nova Friburgo. RJ

◦ b. Onde passou sua infância?

Passei minha infância na cidade de Paracambi . RJ

◦ c. A época de sua infância era diferente da de hoje? O que mudou para 

melhor? E para pior?

Naquele tempo as brincadeiras eram bem diferente, brinquei muito na rua, as 

crianças eram mais livres. Pulei corda, amarelinhas,pique pega etc...Melhorou 

para as crianças de hoje é que vcs tem mais informação, devido à internet.

◦ d. O que permanece igual até os dias atuais?

O que permanece igual eu creio que é a educação que os pais receberam e 

passam para seus filhos.

◦ e. O senhor(a) guarda algum objeto/foto/roupa/etc., de valor emocional, do 

seu passado?*

Da minha infância tenho poucas fotos, os demais se perderam com o tempo.

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

São lembraças para matar a saudades da infância.

My interviewee is my 

grandmother. His name is 

fatima. He is 67 years old. It 

doesn't work now. One of her 

favorite free time activities is 

cooking and taking care of the 

house. She has no hobbies, 

but she always takes care of 

my younger cousin.



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

O acontecimento marcante que vem na memória é do ano de 1970. Quando o Brasil ganhou a copa.



Localização do 
meu bairro
◦ Vila Mariana é um distrito localizado na 

zona centro-sul do município de São Paulo. 

Tem como característica marcante ser uma 

região predominantemente de classe média 

com um perfil ora comercial, ora residencial.



Pontos turísticos 

do bairro vila 

mariana

Parque Ibirapuera Cinemateca brasileira

Casa das rosas



História da Vila Mariana

O bairro da Vila Mariana nasceu quando o governador Francisco da Cunha Menezes concedeu em 1782 uma sesmaria a Lázaro Rodrigues 

Piques. Situando-se essas terras entre o Ribeirão Ipiranga e a Estrada do Cursino, abrangiam o futuro bairro de Vila Mariana, outrora da 

Saúde; em torno de tal sesmaria surgiram muitas questões de terra. Originalmente foi chamado de Cruz das Almas – em virtude das 

cruzes colocadas no local por causa da morte de tropeiros por ladrões, na metade do século XIX, na continuação da “Estrada do

Vergueiro”, aberta em 1864 por José Vergueiro (filho do Senador Vergueiro) e que era a nova estrada para Santos.

A Vila Mariana é um distrito do município de São Paulo, pertencente às subprefeitura da Vila Mariana, na região centro-sul da cidade.

O nome do bairro Vila Mariana foi atribuído pelo coronel da guarda nacional Carlos Eduardo de Paula Petit, a partir da fusão dos nomes de 

sua mulher Maria e de sua mãe, Anna (Maria+Anna = Marianna).

Posteriormente passa a ser denominado de “Colônia” e finalmente de Vila Mariana, nome atribuído pelo coronel da guarda nacional Carlos 

Eduardo de Paula Petit, a partir da fusão dos nomes de sua mulher Maria e de sua mãe, Anna.

No ano de 1887 começou a funcionar no bairro o Matadouro Municipal, fator que ajudou muito no povoamento de toda a região. Isso 

ajudou para a instalação das oficinas de Ferro Carril, na Rua Domingos de Moraes, e da fábrica de fósforos. Também foi criada a Escola 

Pública de Dona Maria Petit, na Rua Vergueiro. O local onde funcionou o Matadouro é atualmente a Cinemateca Brasileira.

Em 1928 iniciou-se a construção do Instituto Biológico, concluída em 1945. Um de seus principais objetivos à época em que foi construído 

foi o controle de uma praga que infestava os cafezais. Mais tarde tal objetivo foi, segundo a organização do local, criar um instituto para 

a biologia “a exemplo do que foi o Instituto Oswaldo Cruz (no Rio de Janeiro) para a saúde do homem”.

https://www.encontravilamariana.com.br/vila-mariana/cinemateca-brasileira-na-vila-mariana.shtml
https://www.encontravilamariana.com.br/vila-mariana/instituto-biologico-na-vila-mariana.shtml


Noticia de jornais

Houve um problema no material aplicado na 

operação no rua das rosas e imediação. A 

fiscalisação constatou o defeito e fez o reparo. A 

subprefeitura agradeeu o alerta, que permite mais 

presteza na atuação .

Reclamações e queixas sobre luzes ligadas durante 

o dia.

IMAGEEM PEGADA DO GOOGLE MAPS



Entrevista 

sobre o bairro
We did a survey about our 
neighborhood together. We 
wanted to know people's 
opinions about cleanliness, 
infrastructure and recreation in 
our neighborhood. We 
interviewed 30 people. The 
questions were: cleaning the 
neighborhood, streets and 
sidewalks, leisure, security and 
public transport. The results 
were ok. 30 (thirty) percent of all 
respondents live in Ipiranga, 20 
percent in the health garden. My 
conclusion is that the majority of 
the class lives in ipiranga



Fluxograma do 

lixo

casa

Primeiro o lixo que está na 

minha casa o lixeiro pega e 

depois leva para o aterro.

Caminhão de lixo

Aterro


