
JUNE 25, 2021 - 12H
Meeting with Company A

JULY 11, 2021 - 11H
Meeting with Company A

AUGUST 8, 2021 - 16H
Meeting with Company A

JUNE 15, 2021 - 18H
Meeting with Company A

JUNE 15, 2021 - 15H
Meeting with Company A

JUNE 15, 2021 - 15H
Meeting with Company A

MARCH 22, 2021 - 15H
Meeting with Company A

APRIL 15, 2021 - 15H
Meeting with Company A

JUNE 15, 2021 - 18H
Meeting with Company A

JUNE 15, 2021 - 15H
Meeting with Company A

JUNE 15, 2021 - 15H
Meeting with Company A

A vida de Lucca no 
tempo e no espaço

Lucca Serrano De Assis- 6 ano A
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Livro : “Meu avô e eu “
Eu gostei muito do livro. Todos os capítulos e partes são muito legais, mas teve uma parte que eu lembrei 

como era meu avô. 

No capitulo “Joaquim, Guilherme e Daniela” mostra como Joaquim é feliz, vaidoso e se sentia descombinado 

com a idade e meu avô Valter era assim : gostava de acordar cedo, ouvir rádio, aparava a barba, fazia o café 

da manhã para todos nós e se sentia mais novo do que sua idade. Além da sua família, gostava de almoçar 

com os amigos, contar piada e não abria mão de me levar para escola.

Quando terminei de ler o livro, senti saudades do meu avô, ele partiu, mas tenho certeza que está me 

olhando lá do céu. 



ENTREVISTA COM UM IDOSO
My interviewee is my grandmother. Her name is Sônia Maria Vera Serrano, she is 66 years old, she cooks
delicious food and I love it. A curious thing about her is that when she is in your free time she likes to walk in the
mal with her 3 grandchildren. 

Eu nasci em 1954, em Nossa Senhora das Mercês (SP), aonde passei minha infância 

inteira. De lá para cá mudou bastante coisa, melhorou a forma de comunicação, como 

por exemplo, a tecnologia, hoje em dia temos o celular, computador, internet, que 

antigamente não tínhamos, e com isto perdemos algumas coisas, uma delas foi o calor 

humano, por exemplo, quando as pessoas fazem aniversário ela não vai na sua casa de 

parabenizar e sim te manda um simples WhatsApp. 

Uma coisa que permaneceu foi a televisão, porém a imagem era preto e branco na 

época e hoje em dia sofreu algumas atualizações e as imagens são coloridas. 

Tenho algumas recordações guardadas, como meu vestido de casamento, porque foi 

uma passagem muito importante e boa da minha vida, onde estava muito feliz. 

Um momento muito marcante, não só para o país e sim para o mundo, foi quando o 

primeiro homem chegou na Lua, eu tinha 9 anos na época e foi um momento muito 

emocionante que era uma coisa muito esperada por todos. 



LOCALIZACÃO DO BAIRRO 

Imagem satélite bairro do Ipiranga 
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O Ipiranga é um dos bairros mais tradicionais de São Paulo. Rico em opções 

de cultura, lazer e serviços, abriga, entre outros, o Museu do Ipiranga, o 

Museu de Zoologia e o Parque da Independência, onde, historicamente, foi 

declarada a independência do Brasil por Dom Pedro II. Conta também com 

ampla cobertura do sistema público de transportes, com três estações do 

Metrô e duas da CPTM, além do recém-inaugurado Expresso Tiradentes.

Recentemente o bairro vem passando por um 

intenso processo de desenvolvimento, com a 

inauguração das estações do metrô e outras 

opções de transporte, com crescente valorização 

dos imóveis da região. Tradição, ampla estrutura de 

serviços, cultura, lazer e transportes, isso tudo faz 

do Ipiranga uma ótima opção tanto para morar 

quanto para investir.



O significado da palavra Ipiranga já recebeu diversas modificações. Contudo, não há um estudo conclusivo a 
respeito da tradução exata do termo, uma vez que foram inúmeros os dialetos utilizados pelos habitantes das 
terras de Piratininga, ao longo da história. Entre tantas outras, prevalece "água vermelha" - também "água 
barrenta" -, interpretação dada pelos primeiros habitantes brancos do Planalto, que provavelmente a receberam 
diretamente dos índios Guaianazes moradores do local, quase cinco séculos atrás. Os primeiros registros que se 
têm da região do Ipiranga remontam a 1510, época em que João Ramalho habitava, juntamente com os índios, a 
área do Planalto Piratininga, compreendida entre a margem direita do Ribeirão Guapituva até a aldeia do cacique 
Tibiriçá. Com as várias doações de terras que se sucederam, o local conhecido por Ipiranga ganhou relativa 
ocupação branca, o que paulatinamente causou a transferência maciça dos índios Guaianazes para outras 
paragens - não se adaptavam aos costumes dos novos ocupantes. 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. O Museu e o Monumento do Ipiranga, inaugurados respectivamente em 1895 e 1922, têm suas 
histórias iniciadas logo após ao feito histórico de Dom Pedro I. Eles representam, juntamente com o Parque da 
Independência, o marco histórico da emancipação política do Brasil, para orgulho deste bairro tradicional da 
cidade de São Paulo.

História do bairro e pontos turísticos



Pontos turísticos do bairro do Ipiranga 
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Lixo acumulado por empresa provoca problemas no Bairro Ipiranga

Notícias de jornal/ou revista com problemas do bairro

Uma empresa de reciclagem de lixo, no Bairro Ipiranga, em São José, na Grande 

Florianópolis, causa problemas entre a população. Na esquina das ruas Valcionei Vieira da 

Silva e Domingos Pedro Hermes, uma empresa de reciclagem de lixo não limpa o terreno, 

deixa água acumulada em pneus e vasos, e, ainda, não higieniza o local. A população 

reclama de mosquitos da dengue, ratos e baratas. Eles pedem uma atitude da prefeitura. -

Ninguém aguenta mais tanto lixo, tanta sujeira. Já fizemos abaixo assinado, já ligamos para a 

prefeitura e até tentamos dedetizar o terreno. Nada adiantou. Temos muito medo da dengue-

reclama a moradora Mara Querino, 42 anos. A secretária de Saúde de São José prometeu 

encaminhar a denúncia à Vigilância Epidemiológica para verificar a situação e, se necessário, 

autuar o dono da empresa, que terá de fazer uma limpeza no local. Ela explica que, nestes 

casos, a população pode procurar direto a vigilância



Moradores da rua Américo Batista, no bairro Ipiranga, na zona Norte de Ribeirão Preto, reclamam que a 
água do abastecimento do Daerp (Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto) está chegando 
com cor e gosto estranhos. O problema começou na quinta-feira (12) e continua sexta (13). A 
reclamação foi feita pela moradora Izabella Beatriz Bissoli Ribeiro, 21 anos, por meio do Whatsapp do A 
Cidade ON (16) 99117-7802. A gente tem que comprar água. Ontem mesmo eu comprei cinco garrafas 
d'água e hoje vou ter que comprar mais, porque eu tenho criança para dar banho. Não tem como ficar 
sem água", reclama a jovem.
A moradora ainda relatou que o problema também está afetando mais moradores da região. Em resposta 
ao ACidade ON, o Daerp afirmou que está trabalhando desde sexta-feira (13) para a limpeza da rede. 
Confira a íntegra da nota de imprensa enviada pela autarquia:
"O Daerp está há duas semanas trabalhando na região do Ipiranga no levantamento de problemas de 
intermitência no abastecimento em algumas regiões do Ipiranga e Alto do Ipiranga. Na quinta-feira, 12 foi 
feito a substituição de um registro em uma rede de 150 milímetros que estava travado na rua General 
Câmara com a rua Rio Negro. O reparo foi concluído no final da tarde. 
Alguns moradores da região reclamaram que hoje apareceu uma água turna em algumas ruas próximas. 
O Daerp está desde a manhã desta sexta-feira, realizando a limpeza e descarga da rede para retirada de 
alguma sujeira que tenha caído na rede. O abastecimento já está normal em praticamente todas os locais

Água com gosto de cola e terra incomoda moradores do 
Ipiranga



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 33 people. 
The questions were: CLEANING, SECURITY, RECREATION, PUBLIC TRANSPORTATION, STREETS 
SIDEWALKS AND PUBLIC BUILING. The results were ok. For CLEANING, the answers were good
(number 3); SECURITY,the answers were not good (number 2); RECREATION, the answers were
good( number 4); PUBLIC TRANSPORTATION , the answers were good (number 3); STREETS, 
SIDEWALKS AND PUBLIC BUILING, the answers were good (number3). 
My conclusion is people like Ipiranga neighborhood.

Entrevista sobre o bairro 
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Fluxograma do Lixo 
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