
A VIDA DE LEONARDO DIAS NO 

TEMPO E NO ESPAÇO 
LEONARDO DIAS GIULIANI 6 ANO B



LIVRO: MEU AVÔ 

E EU 

 Uma cena do livro que mais lhe chamou a atenção? A cena que 

mais me chamou atenção foi quando a Antônia e Jim mandaram 

carta para o pai

 Carta: Pai, estou saudades. Mês que vem, seu aniversario de 82 

anos... 

meu avo 

eu                                                                                      



ENTREVISTA COM IDOSOS

What year and place were you born?1952, na cidade de Regente Feijó estado de São Paulo. 

Where did you spend your childhood? Do nascimento ate 6 anos numa fazenda perto de onde nasci e depois em 
Presidente Prudente, até hoje.

Was the time of your childhood different from today? What's changed for the better? And for the worse?

Sim, era diferente, mudou para melhor tecnologia, conhecimentos e liberdade e para pior a falta de respeito com mais 
velhos e os valores pelo seres humanos.

What remains the same to this day? Todo mudou 

You keep some object/photo/clothes/etc... of emotional value of your past? Sim, fotos.

Why is this object/photo/clothing/etc. important for you? Porque ela relembra momentos bons da minha vida.

What event in the country do you remember most? Why?As mudanças das moedas porque sempre trazia dificuldades de 
adaptações. 



LOCALIZAÇÃO 

DO BAIRRO



HISTÓRIA DO BAIRRO E PONTOS TURÍSTICOS

PARQUE DA INDEPENDENCIA MONUMENTO A INDEPENDÊNCIA           MUSEU DE ZOOLOGIA



HISTÓRIA DO 

BAIRRO E 

PONTOS 

TURÍSTICOS

 A história do Ipiranga, desde o início, está associada aos

deslocamentos entre a capital e o litoral paulista. Devido ao

posicionamento geográfico, a região era passagem obrigatória

daqueles que, vindo do núcleo central da cidade, se dirigiam

aos caminhos que permitiriam cruzar a serra do mar em

direção à baixada santista. Isso fez com que o bairro entrasse

para a História do Brasil ao se tornar cenário do evento em

que Dom Pedro I, vindo de uma de suas andanças pela

cidade de Santos, decide proclamar a independência do Brasil

em uma de suas paradas às margens do riacho do Ipiranga. O

episódio ficou registrado no famoso quadro de Pedro Américo

e na letra do Hino Nacional Brasileiro.

 Posteriormente, a inauguração da Estrada de Ferro Santos a

Jundiaí, em 1867, permitiu que a região, até então um

lugarejo nos arrabaldes da cidade de São Paulo, se

integrasse definitivamente à malha da cidade



NOTICIAS DE JORNAL QUE APRESENTAM PROBLEMAS DO BAIRRO – FALTA DE

MANUTENÇÃO DA HISTORIA

Figueira Brava ByNova Gazeta do Ipiranga 25/09/2020

Lá se vão pouco mais de DOIS SÉCULOS e cá está a árvore mais antiga de São Paulo, a Figueira das Lágrimas.

Exemplar nativo que passa despercebido pelo estrangulamento de moradias, mas que vale uma passadinha para perceber a grandeza diante de
troncos tão tortuosos.

Para os orientais a figueira representa paz e prosperidade. Afinal de contas quem foi que plantou? Paira a lenda que a Figueira emergiu de um
milagre da Mãe Natureza para proteger índios e viajantes do sol escaldante.

Quando na verdade faz parte, hoje, da quase despida, Mata Atlântica.

E por que a lamentação caracteriza a digníssima árvore?

A caminho do mar, mães davam seu último “adeus” aos filhos que partiam para lutar na Guerra do Paraguai. Sentimento de solidão e tristeza
marcaram corações partidos no pé da Ficus organensis.

Solidão que atenuou quando a prima distante da Ásia, Ficus benjamina, foi plantada e integrou o mesmo espaço. As Ficus dão mesmo o que falar.
Nem Dom Pedro I passou desapercebido, o ilustre imperador viajante também aproveitou para curtir uma sombrinha.

Através de muros, grades, abandono e vandalismo, o processo de urbanização se mostrou hostil com ela, consequentemente, prevalecendo o
loteamento da área.

Nos anos 1980 entrou para a lista de Vegetação Significativa e ficou proibido seu corte. Posteriormente, tombada pelo órgão municipal de
patrimônio, o CONPRESP (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo).

Retomada posse pelo poder público o bem patrimonial e ambiental tornou-se Praça da Figueira. Local convidativo aos moradores que é servido de
mobiliário e grafite.

Seria esta maneira bucólica de integrar pessoas à árvore?

Enquanto árvores centenárias proclamam por um pingo de carinho e de preservação, a brava Figueira segue firme e forte. Mobilização
comunitária e senso cívico para com nossa identidade cultural. Raízes consolidadas em terras brasilienses que se mostram cada mais nocivas ao
meio ambiente e a preservação de nossa história. Viva a

Figueira Brava!

A Figueira das Lágrimas está localizada na altura do número 515 da Estrada das Lágrimas, na região do Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo.
Ela é considerada a mais antiga da cidade de São Paulo e foi documentada pelo viajante Emilio Zaluhar, em 1862.

https://novagazetadoipiranga.com.br/author/nova-gazeta-do-ipiranga/
https://novagazetadoipiranga.com.br/figueira-brava/


ENTREVISTA SOBRE O BAIRRO



FLUXOGRAMA SOBRE O LIXO 


