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Cena do Livro
A História desse livro Meu avô e eu , me 
emocionou bastante , porque eu lembrei do 
tempo em que o meu avô morou em uma casa 
de repouso  (asilo) após ele ter sofrido um 
terceiro AVC e precisava de cuidados 
intensivos, porém ele não gostava de ficar la , 
porque ele era o mais novo de lá e não era gagá 
como  os outros velhinhos. 
Então eu fico imaginando o tamanho da alegria 
que o seu Joaquim sentiu quando viu seu neto  
depois de muito tempo , logo depois recebeu 
uma carta de sua filha Antonia dizendo que  
viria busca-lo para ir conhecer a atlanta e logo 
depois o seu filho enviou uma carta dizendo  
que iria buscalo para morar com ele , Seu 
Joaquim viveu em um curto espaço de tempo 
muitos momentos felizes . 
E como o seu coração já estava fraco ele 
acabou morrendo com um sorriso nos lábios.  



Entrevista com o meu avô.

My interviewee is my grandfather . His name is Paulo Correa he is 76 Years old. He 
doesn´t work now because he is retirement. He was born in Adamantina city state of
São Paulo in 1944. My Grandfather grow-up in Panarona City state of São Paulo. In His 
opinion things change a lot the liberty and alimetation for children is worst however
security and the love among people are better nowadays. He has a pocket clock that
was of my great-grandfather, this clock is very important to my grandfather because it´s
a memory of his father.
The change that my grandfather remembre is his change to São Paulo city his Wedding 
and When his son born. My grandfather has 3 soon, and my father in the youngest.



Localização do Bairro

O Ipiranga é um dos bairros mais antigos do município de São Paulo, fica na zona sul de São Paulo, próximo 

ao centro da Cidade e aos Bairros da Mooca, Aclimação, Vila Mariana e Bras.



Historia do Bairro Ipiranga
O Ipiranga é um dos bairros mais antigos do 

município de São Paulo e abriga importantes 

pontos históricos, como o Museu do Ipiranga, 

onde foi proclamada a independência do 

Brasil, em 1822, foi fundado em 7 de 

Setembro de 1822, data também da 

Proclamação da Independência.

Os principais pontos turísticos do Bairro do 

Ipiranga são:

• Museu do Ipiranga 

• Museu de zoologia de São Paulo

Museu do Ipiranga e Parque da independência 

Museu de zoologia - USP

https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Ipiranga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_do_Brasil
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