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Meu avô e eu 
Minha parte preferida é 

quando o neto manda uma 

carta para o avô, pois tem 

um tom de esperança já 

que a morte so seu amigo 

abalou ele então quando o 

neto mandou a carta ele 

viu que alguém se 

importava com ele 



I interviewed my 78-year-old grandfather, he is retired. Follow the 
questions:



Entrevista com 
meu avô 

1 – 1942 

2 – Eu passei minha infância na rua Alencar de Alareta, São 
Paulo Sacomã 

3 – Sim, o que mudou para melhor foi a tecologia e para pior 
foi o vicio que ela se tornou.

4 – A saúde 

5 – O objeto é um violão e uma caneta tinteiro Parker 

6- pois na época escrevíamos com penas então a caneta 
tinteiro era uma novidade 

7 – O acontecimento foi a copa de 1956 pois o Brasil foi 
campeão 



Violão e caneta tinteiro Parker 



Meu bairro
Eu moro na Vila 

Gumercindo é um lugar 

muito legal de morar 

apesar de não ter muitos 

pontos turísticos 



Vila Gumercindo

O parque Ibirapuera não fica na Vila Gumercindo

Vila Gumercindo era 

praticamente um vilarejo 

habitado por portugueses e 

alemães. Havia, na Rua Dom 

Sebastião do Rego, a sede 

do Cruzeiro Paulista F.C, 

quase em frente à Rua Dom 

Lucio de Souza. O campo do 

Cruzeiro era onde agora é a 

Avenida Ricardo Jafet, entre 

as ruas Luis Góis e Rua 

Santa Cruz.





We interviewed people from the neighborhoods Ipiranga, Vila Gumercindo, Vila 
Mariana, SaudeWe did the interviews with 36 people and there were more from 
IpirangaThe result was experienced



Entrevista bairro



Fluxograma 
Lixo                                     Caminhão                               Reciclagem 



Em são Paulo existem 
mais:

Em são Paulo existe mais: 

Lixões : 
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