
A vida da 
Lêle no
tempo e no
espaço
6 ano b



Produção de 
imagem
Corpo de velho, cabeça de jovem, 

coração de menino...



Entrevista com meu avo 
Mario
Leticia Reis 6 b



Clique para admy grandpa's name is Mario he 
doesn't like sweets very much, but he likes 
shaving a lot, and crackers of water and salt, he 
doesn't like to stay long standing at home he 
prefers to go out on a bike, but with this 
panemia had to stop



Respostas

• A) Ele nasceu no interior na bahia

• B) Ele passou a infancia em fazendas e 
chacaras

• C) A reposta dele foi ´´sim`` na epoca 
dele, trabalhava em fazendas 
ajudando o pai dele a alimentar os 
animais, disse que melhorou pois 
agora as crianças estudam em vez de 
trabalhar, mas o que piorou foi a 
economia

• D) As fazendas e chacaras, elas 
continuam como antes

• E) Sim, eu guardo as fotos do meu pai e 
eu quando cuidavamos dos animais e 
alguns materias que ele usava para 
fazer brinquedos para mim

• F) Muito, esses objetos me lembram de 
coisas boas do meu passado

• G) Me lembro de quando eu caminhava 
descalço pela terra para ir buscar agua 
da fazenda e trazer pra minha mãe 
fazer o almoço



Ipiranga localização de bairro
• Ipiranga é um bairro nobre localizado no distrito de Ipiranga no município de São Paulo. É um dos 

bairros mais antigos do município e abriga importantes pontos históricos, como o Museu 
do Ipiranga, um dos mais conhecidos no Brasil, e o Parque da Independência, em frente ao edifício 
do museu.



Historia do 
Ipiranga

• O principal 
fato histórico ocorrido 
no bairro do Ipiranga é a 
Proclamação da Independência 
do Brasil, em 7 de Setembro de 
1822, por Dom Pedro I, às 
margens do Ribeirão Ipiranga -
fato este citado na primeira 
estrofe do Hino Nacional 
brasileiro e que leva o nome da 
região a toda a nação



Problemas do Ipiranga

Avacuamentode 

predios e alagamento de 
casas

enchentes
Problemas 

estruturais



Introdução de inglês

• I live in ipiranga and the cleanliness of it is very good, the streets and
sidewalks are not so good, in areas of leisure it on the highest note so
it is good, in public transport the ipiranga is good, and safely the
ipiranga has a good percentage



graficos



Percurso do lixo
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O lixo sai de casa.

Caminhão do 
lixo

Vai para os 
transbordos

Chega nos 
aterros 

sanitarios


