
A vida de Lais no 
tempo e no espaço



Meu avô e eu

O livro relata a historia do senhor Joaquim que possui dois 
netos.

Minha parte preferida do livro foi quando seu neto 
Guilherme foi visitar o seu avô Joaquim e ele gritou de 

emoção, nessa hora senhor Joaquim ficou super emocionado 
com a visita de seu neto.

Essa cena me tocou muito, pois seu neto Guilherme e ele só 
se comunicavam por cartas e Joaquim se sentia sozinho. 

Finalmente Joaquim se encontrou com seu neto e ele ficou  
feliz de ter recebido uma visita de Guilherme.

A energia deste livro me passou emoção de saudades de 
familiares distantes.





•Introdução 

•My interview is my grandmother. Her name
is Iolanda. She is 90 Years old. She doesn’t
work now. Her favorite activity is walk. Her 
doesn’t have hobbies but she always listen 
old songs. She loves eat bread with banana. 
She don’t like meat.



• Respostas

• -Eu nasci em 1922 em São Paulo.

• - Eu nasci em uma fazenda junto com minha família.

• - Sim, mudou bastante coisas porque antes nos brincávamos na rua, 
íamos para a escola sozinhos, tínhamos mais segurança e usávamos 
avental branco em vez de uniforme.

• - O que permanece igual são as provas porque o método de avaliação 
continua o mesmo.

• - Sim, a bacia e a jarra.

• Esses objetos são importantes para mim porque era usado para banhar as 
crianças quando nasciam pela porteira.

• O acontecimento foi a guerra mundial que marcou com as dificuldades 
financeiras, falta de emprego, alimentação precária e habitação. 





Localização do 
bairro Ipiranga

• O bairro Ipiranga é o mais antigo de São 

Paulo e, portanto, um dos mais 

tradicionais da capital paulista. Embora 

sua história esteja ligada à proclamação 

da independência por D. Pedro em 1822, 

às margens do Rio Ipiranga (que 

atravessa o bairro de mesmo nome), 

trata-se de um local moderno.



Historia do bairro Ipiranga 
e pontos turisticos

• O parque do Ipiranga é dividido em 

uma área verde e uma área histórica 

aonde contem o museu do Ipiranga. É 

um espaço agradável aonde as 

pessoas podem caminhar e praticar 

esporte.



Noticias do bairro 
Ipiranga

A unidade Sesc vila Mariana vai começar a fazer aulas online. 

Eles fizeram uma programação :Entre o dia 23 de janeiro a 

13 de fevereiro ,ás 10:30 , com Com Daniela Miskalo, falara 

sobre o consumo de alimento(pelo WhatsApp).

No dia 13 de fevereiro será realizado um encontro virtual 

com os participantes para praticar, tirar duvidas e entre 

outros.

De 22 de janeiro a 12 de fevereiro, Cris Botta vai indicar 

jogos relaxantes para os participantes. Para uma experiência 

melhor tome um banho quente e coloque roupas 

confortáveis para fazer os esportes.

De 2 a 11 de fevereiro, das 18h30 às 20h, Marinella Burgos, 

ira explicar esportes, estratégias para a elaboração do 

projeto.
Fonte: http://ipiranganews.inf.br/sesc-verao-vila-mariana-tera-atividades-onlines/



Introdução 

• We conducted a survey about our neighborhood Ipiranga. We wanted 
to know people’s opinions about the cleaning, infrastructure, and 
recreation in our neighborhood. We interviewed 36 people. The 
questions were: cleaning, recreation Area, public transport ,security 
and streets. The results were are ok. For cleaning, the answers were 
good (NUMBER 3). For security, the answers were very bad (NUMBER 
1) . For public transports,  the answers were bad ( NUMBER 2). For 
streets, the answers were very good ( NUMBER 4). For recreation
Area, the answers were good (NUMBER 3). 
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