
A vida de luisa 
no tempo e no 
espaço 



Parte favorita do 
livro “Meu avô e 
eu"



Entrevista com 
idoso –
introdução em 
inglês 



Entrevista com 
idoso

Pergunta -
Em que ano 
e local você 
nasceu?

Nasci dia 09 de agosto de 1948 em 
Marília,São Paulo 

Pergunta -
Onde passou 
sua infância ?

Passei a minha infância infância Mato Grosso 
do Sul

Pergunta – A 
época da sua 
infância era 
diferente da 
de agora ? 
Oque mudou 
pra melhor ? 
E pra pior ?

Na minha época era melhor,as crianças de 
hoje são educadas e desobedientes,era 
uma época boa,podia pular amarelinha na 
calçada e brincar na rua.Não tinha tanta 
violência como hoje,era muito melhor 



Entrevista com 
idoso

Pergunta – Você guarda algum 
objeto/foto/roupa/etc de valor emocional ?

-Tenho apenas algumas lembranças,e uma delas 
é de quando tomava banho no rio,pulava da 
árvore e era uma delicia,me marcou muito

Pergunta – Porque esse objeto/foto/roupa/etc é 
importante pra você?

-Porque era muito bom,eu estava perto dos 
meus primos,minha vó,e eu gostava 
muito.Saudades dessa época

Pergunta – Qual acontimento do país foi mais 
marcante pra você?



Entrevista com idoso – imagem 



Entrevista com idoso



Bairro ipiranga



Bairro 
ipiranga -
Ilustrações 



História do bairro e pontos 
turísticos 



História do bairro e pontos 
turísticos 



História do bairro e pontos 
turísticos 



Problemas no 
Bairro Ipiranga 



Problemas no bairro 
do Ipiranga 

As chuvas que atingem boa parte da capital paulista nesta terça-feira 

(18) desde o final da tarde já provocaram transbordamento do 

Córrego Ipiranga, na Praça Leonor Kaupa, região sudeste da cidade, 

deixando a região em estado de alerta para transbordamento.

A Defesa Civil também decretou estado de atenção, anterior ao de 

alerta, para as demais regiões da cidade, com exceção da zona norte.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, há 

três pontos de alagamento neste momento na capital, todos 

na Avenida Professor Abraão de Morais.

Por causa de alagamentos na via provocados pela chuva, a Linha 10-

Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos está 

opeanando apenas parcialmente, sem circular entre as estações 

Prefeito Celso Daniel-Santo André e Capuava.



Gráfico 



Fluxograma – caminho do lixo

-> ->

Lixeiras da minha casa Caminhão de 

lixo
Estações de 

transbordo 



Obrigada por 
ler

beijos,
Luisa


