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Livro – Meu avô e eu 

• Eu gostei da parte do livro, em que:

• “ Joaquim olhou o relógio. Iriam perder a hora 
do café . E o café era tão ruim!

Deu uma chacoalhada no Horácio.

“Velho gagá” pensou

-Acorda, gagá... Quer perder o nosso café cinco 
estrelas?- brincou.”

Pois achei bem engraçada a parte que ele 
debocha do café ruim.



My interviewee is my grandmother.Her name is Irene. She is 80 years
old. Irene loves to be with her Family, she doesn´t works and has not
hobbies. In her spare time she likes to wach TV. One curiosity about
her is that came from Portugal.

• Entrevista:

• Eu nasci em Portugal, em Paranhos da Beira 
no ano de 1.941.

• Passei uma parte da infância, em Portugal, e 
outra parte em Angola.

• Muito, para melhor: conseguimos obter as 
coisas mais facilmente, e para pior: 
tínhamos mais liberdade para brincar, hoje 
em dia é mais perigoso.

• Nada, mudou tudo.

• Guardo a imagem de Nossa Senhora e fotos.

• Pela minha fé, e as fotos pelas recordações 
do que vivi com a minha família.

• A minha chegada ao Brasil, achei tudo muito 
estranho.



Localização do Ipiranga

Ipiranga é um bairro nobre localizado 
no distrito de Ipiranga no município de São Paulo.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distritos_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ipiranga_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo


História do Ipiranga e pontos turísticos
• Ipiranga é um dos bairros mais antigos do município e abriga importantes 

pontos históricos, como o Museu do Ipiranga um dos mais conhecidos 
no Brasil, e o Parque da Independência, em frente ao edifício do museu. 
No Parque da Independência, há um monumento que simboliza 
a Independência do Brasil (proclamada onde hoje está o parque) e o 
famoso "Grito do Ipiranga". Dentro do parque, é possível se ver a Casa 
do Grito, que aparece no lado direito do quadro do pintor Pedro 
Américo que retrata a independência. 

• O nome do bairro é uma referência ao Riacho do Ipiranga, local onde foi 
proclamada a Independência do Brasil, em 1822.

• De acordo com Martius, "Ipiranga" era a junção de duas palavras em 
tupis, significando "água roxa". Apenas no final do século XIX, com a 
divulgação do dicionário do tupinólogo João Mendes, "Ipiranga" recebe 
mais um significado sendo agora leito desigual e empinado.



Notícias de problemas do Ipiranga 

Problemas do bairro do Ipiranga 

Jornal Bom Dia Sp, exibição em 25 de março de 2019.



We did interview to find out what people think about the neighborhood in which they live. The 
chart was made in class with the help of teacher Amanda. We interviewed 33 people. The 
questions were: Is the neighbordhood of Ipiranga clean and well maintained?; Are the streets, 
sidwalks and public buildings in the neighborhood preserved?; Are there enough leisure areas in 
the neighborhood?; Are the public transport in the neigborhood suficiente and of good quality?; 
Do you feel safe neighborhood? The result was more than expected: people think the
neighborhood is great, Other think it is terrible and other the neighborhood is god . 
My conclusion is that people have different opinions from each other. 
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