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Comentário do livro Meu    

avô e eu

Eu adorei o livro, pois ele é super divertido e 

engraçado.

Uma parte que achei triste foi a morte de Joaquim 

De tantas coisas que lemos e achamos engraçado, 

sempre existe alguma cena triste.



Introducion

of the

interview 

with the

elderly

My interviewee is my grandmother, her name is Ana Maria, 
she is 73 years old, she was a bank manager, she does not 
work now.

In his free time she likes to paint, cook and drive cars. 
One of the things she doesn't like is ironing.
One of her curiosities is that she is very experienced and 

talented 



HISTÓRIA
Entrevista com idoso

1 Em que ano a senhora nasceu?

Em 1947, São Paulo Capital.

2 Onde passou sua infância?

Em São Paulo Capital.



3 Oque permanece igual nos dias atuais?

A ida ao litoral pela via Anchieta.

4 A senhora guarda alguma fonte histórica de valor 

emocional do seu passado?

Não.
6 Por que essa fonte histórica é 

importante para a senhora?               

Porque me remete ao passado feliz.

7 Qual acontecimento do país a 

senhora mais se lembra? Por quê?    

A ditadura militar, por causa da repressão social e 
a censura.



Geografia
Bairro Bosque da Saúde



Avaliação do bairro

Bairro bom
Meu bairro ele é muito arborizado, 

mas um pouco perigoso. Há muitas 

praças, que durante o dia podemos 

nos divertir e fazer exercícios. Já   a 

noite elas ficam desertas e 

perigosas.



Fotos Antigas



Pontos Turísticos

Paróquia Sagrada 

Família



• Roubos e furtos a residências
viraram rotina no Jardim da 
Saúde e os moradores como
medida de segurança estão
evitando até deixar a casa vazia, 
mesmo que por pouco tempo. 
Domingo (21), na rua Bento de 
Faria, os ladrões arrombaram o 
portão de entrada de uma casa, o 
portão intermediário e uma porta 
de madeira, destruindo vários
cadeados para entrar no imóvel.

https://ipiranganews.inf.br/residencias-no-jardim-da-saude-
estao-sendo-invadidas/



EnglishInterview with
a person
from the
neighborhood

Today I am going to interview a resident and caretaker of 
a condominium in the Jardim da Saúde neighborhood, 
his name is Ailton Silva and at the age of 66



Matemática
Entrevista com pessoa do bairro

1 Nome e idade:

Ailton da Silva Nascimento

66 anos.
2 Profissão:

Zelador.

3 Há quanto tempo o senhor 

mora no bairro?

Moro e trabalho no bairro há 23 anos.



6 Que nota você daria para o bairro?

8. Por causa da segurança, poderia ser melhor.

7 O que você mais gosta do bairro?

Das árvores e do fácil acesso ao comércio.

4 Você gosta do bairro?

Sim. Gosto muito daqui.

5 O que você acha que deveria ter no bairro?

O bairro mudou muito de uns anos pra cá, aumentou o 

número de prédios, comércios e a circulação de veículos.

Mas acho que deveria ter mais policiamento, pois o 

bairro tem bastante assalto





Ciências

Recicláveis 

Orgânicos



A vida de Maria Eduarda
No  tempo e no espaço

6 Ano B


