
A vida de Matheus no tempo e no espaço.

Matheus Faria Pedro Iannace-6° A



Meu avô e eu...

Meu avô e eu é um livro em 
que um velhinho chamado 
Joaquim é o personagem 

principal, ele mora em um 
asilo. Minha parte favorita do 

livro foi quando Joaquim disse 
que ele não gosta muito de 

Sabrina, a moça que 
interrompe os jogos

para entregar cartas



Entrevista de um idoso
My interview with is my grandfather. His name is Jozé luis;he is 61 years 

old. He is a manager;He works;One of his favorite free time activity is play 
tennis;Something curious about him is that he has several trophies.

A)Eu nasci em 1959,em Presidente Prudente (SP);
B)vivi minha infância em presidente prudente;
C)desde quando eu era uma criança até hoje em dia mudou muito,
As informações, as opções de laser, o conforto, e o desenvolvimento 
mudaram para melhor. Já a segurança, a liberdade, as atividades físicas 
diminuíram;
D)Uma coisa que continua igual é a busca de vida como:estudo,educação e 
profissão.
E)Eu guardo de minha infância guardo fotos.
f)Eu guardo essas fotos para manter viva as lembranças do passado.
G)Eu lembro bastante da copa do mundo no México em 1970,pois foram 
acontecimentos que criaram  muita expectativa na época.



Localização do bairro

O Ipiranga é um bairro famoso com um dos museus 
mais importantes: o museu da Independência.

Também é um bairro onde tudo é perto.



Historia do bairro e pontos turísticos

Museu do IpirangaMuseu do Ipiranga



Notícias de jornal e/ou revista

Moradores do Ipiranga 
ainda cobram insenção
do IPTU prometida após 
temporal em 2019



Matemática-gráfico-Matheus Faria Pedro Iannace
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 36 people. The questions were: cleaning, security, streets, public buildings, 
leisure places and public transport services. The results ok. for cleaning, the answers were 
good (number 3), for security, the answers were ok (number 2), for , streets, public 
buildings, the answers were very good (number 4),  for leisure places the answers were 
excellent (number 5), for public transport services the answers were very good (number 4) 
My conclusion is: people like Ipiranga neighborhood. 



No meu apartamento

Orgânico/ 
resíduos sólidos

no 
prédio

Coleta 
seletiva

lixão

Você 
Gostou?


