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A parte que eu mais gostei do livro “Meu Avô e Eu” foi quando Guilherme, neto de 
Joaquim, foi morar perto da Mansão Ismael. Essa mansão era um asilo onde o Joaquim e 
outros idosos moravam. Joaquim se sentia triste porque nenhum de seus familiares ia 
visitá-lo ou escrevia para ele. Até que um dia recebeu uma carta do neto Guilherme. Ele 
escreveu que ia morar na mesma cidade que o avô. O neto contou que entrou na 
faculdade e ia morar numa república perto da mansão. Quando o avô soube, ele ficou 
muito feliz e contou para todo mundo do asilo.

Eu tenho muita sorte de morar perto da casa do meu avô. Quando minha mãe vai 
trabalhar, ela me leva para a casa dele. Ele se chama Airton e é muito brincalhão. Dou 
muitas risadas com ele. Nós brincamos muito, principalmente de Lego. Meu avô sempre 
me ajuda a recolher os blocos depois de termos feito a maior bagunça no meio da sala.

Meu avô tem 75 anos e gosta de futebol, encontrar com os amigos, fazer churrasco e de
viajar para a praia. E eu também gosto de fazer essas coisas. Só de jogar futebol que não
gosto muito. Quando eu vou para a praia com meu avô, ele me leva para nadar no mar.

Não gostaria que meus avós morassem em um asilo porque eu ficaria distante deles, não
poderia dormir em sua casa, nem fazer bagunça com os dois. É muito triste as pessoas
serem abandonadas e não receberem notícias dos seus familiares. Idosos que moram
em asilos deveriam receber mais visitas e cartas. Assim eles se sentiriam mais amados e
felizes e todos os avós merecem se sentir assim.



My interviewee is my grandfather. 
His name is Airton Cerboncini. He is 
75  years old. He is a chemist and 
works for a cosmetics industry. 
Something curious about him is 
that he can make perfumes and 
shampoos.

One of his favorite free time 
activities is jogging at Ipiranga
Museum.

His hobby is watching soccer 
games on TV.

História e Inglês



Entrevistado: Airton Cerboncini (meu avô)
Entrevistador: Pedro Henrique

Pedro: Em que ano e local o senhor nasceu? 
Airton: Nasci em São Paulo no ano de 1945.
Pedro: Onde passou sua infância?
Airton: Em São Paulo, em uma casa no Bairro da Vila Clementino perto do Ibirapuera.
Pedro: A época de sua infância era diferente da de hoje?
Airton: A época da minha infância foi muito diferente, não tem nada a ver com os dias de hoje.
Pedro: O que mudou para melhor? E para pior?
Airton: Nada melhorou, pois hoje há muitos carros e por isso não dá para jogar bola na rua.
Pedro: O que permanece igual até os dias atuais? 
Airton: O bairro onde eu morava não mudou muito, pois ainda continua sendo residencial.
Pedro: O senhor guarda algum objeto/foto/roupa/etc., de valor emocional, do seu passado? 
Airton: Eu guardo as fotos de família.
Pedro: Por que estas fotos são importantes para o senhor? 
Airton: Porque elas trazem lembranças dos meus avós, dos meus pais, do meu cachorro Dike e do meu 
passarinho.
Pedro: Qual acontecimento do país o senhor mais se lembra? Por quê?
Airton: Eu me recordo da revolução de 1964. Porque ninguém podia sair na rua.



Meu BairroGeografia



Imagem de satélite do bairro do Ipiranga



Mapa do bairro do Ipiranga



Ipiranga é um distrito de classe 
média, situado na Zona Sul do 
município de São Paulo. Seu nome é 
uma referência ao Riacho do 
Ipiranga, que o corta, e cujo nome 
significa, em língua tupi, "rio 
vermelho", devido às suas águas 
barrentas, e seu apelido foi criado 
diante uma data importante em sua 
história.

Fonte: Wikipedia



Os primeiros registros que se têm da região do Ipiranga remontam a 
1510, época em que João Ramalho habitava, juntamente com os índios, a 
área do Planalto Piratininga, compreendida entre a margem direita do 
Ribeirão Guapituva até a aldeia do cacique Tibiriçá.

Com as várias doações de terras que se sucederam, o local conhecido por 
Ipiranga ganhou relativa ocupação branca, o que paulatinamente causou 
a transferência maciça dos índios Guaianazes para outras paragens - não 
se adaptavam aos costumes dos novos ocupantes.

Até o final do século XVI, a terra de Piratininga já contava com uma 
comunidade de aproximadamente 1500 pessoas, que se estendiam por 
toda a colina ribeirinha do Tamanduateí. A localização privilegiada - no 
caminho do mar - favoreceu a concentração e expansão de sítios e 
fazendas, com consequente desenvolvimento do comércio - uma das 
características da região até hoje.

O principal fato histórico ocorrido no bairro do Ipiranga é a Proclamação 
da Independência do Brasil, em 7 de Setembro de 1822, por Dom Pedro I, 
às margens do Ribeirão Ipiranga - fato este citado na primeira estrofe do 
Hino Nacional brasileiro e que leva o nome da região a toda a nação.

O Museu e o Monumento do Ipiranga, inaugurados respectivamente em 
1895 e 1922, têm suas histórias iniciadas logo após ao feito histórico de 
Dom Pedro I. Eles representam, juntamente com o Parque da 
Independência, o marco histórico da emancipação política do Brasil, para 
orgulho deste bairro tradicional da cidade de São Paulo.

Fonte: https://www.prefeitura.sp.gov.br/

História do Ipiranga



Ponto Turístico

Museu Paulista da Universidade de São 
Paulo, também conhecido como Museu 
do Ipiranga ou Museu Paulista, é 
o museu público mais antigo 
da cidade de São Paulo, cuja sede é um 
monumento-edifício que faz parte do 
conjunto arquitetônico do Parque da 
Independência. É o mais importante 
museu da Universidade de São Paulo e 
um dos mais visitados da capital 
paulista.



Ponto Turístico

Museu de Zoologia da 
Universidade de São Paulo, ou 
MZUSP é um museu público de 
história natural no bairro do 
Ipiranga, na cidade de São Paulo, 
atrás do Museu do Ipiranga. Sua 
sede é um prédio construído com o 
propósito de ser um museu de 
história natural, com vitrais e 
decorações em gesso, exibindo 
temática zoológica.



Ponto Turístico

O Aquário de São Paulo foi inaugurado em 
2006, no bairro do Ipiranga, sendo o primeiro 
Aquário Temático da América Latina. 

Em um área de 15 mil m² e 4 milhões de litros 
de água, ele abriga milhares de animais de 
centenas de espécies, como peixes, répteis e 
mamíferos que habitam diversos 
ecossistemas, como a Floresta Amazônica, o 
Pantanal e a Bacia do Rio Tietê. 

Ele é referência em tratamento, bem estar e 
manejo de animais. Além disso, ao longo 
desses anos de história, o Aquário de São 
Paulo tem contribuído com diversos projetos 
de conservação que trabalham com animais 
em ambiente natural.



Notícia de Jornal

“Quando o assunto é enchente, 
moradores do Baixo do Ipiranga 
vivem abandonados. A pior enchente 
foi a de março de 2019, à qual 
sobreviveram por um ‘milagre’ e 
graças ao heroísmo dos vizinhos, 
como definiu Augusto, e não por uma 
intervenção do poder público.”

Fonte: Jornal do Ipiranga





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, recreation, and 
public transportation. The results were predictable for cleaning 
(number 3). My conclusion is: People like Ipiranga neighborhood. 

Matemática e Inglês







Ciências

Reciclado

Plástico, vidro e papel 

Lixeira de casa só de 
reciclados 

Lixeira do prédio só de 
reciclados

O Instituto MUDA faz a coleta 
do lixo e o transporta até 

Cooperativas de Reciclagem 

Orgânico
Restos de comida e materiais 

não recicláveis

Lixeira de casa para lixo 
orgânico

Lixeira do prédio para lixo 
orgânico

Caminhão de lixo faz a coleta 
no condomínio e transporta 

para o aterro

Fluxograma do Lixo



Lixeiras Seletivas



Cooperativa de Reciclagem 
Aterro Sanitário



A brincadeira favorita do meu avô

O jogo de botão era uma das 
brincadeiras que o meu avô mais 
jogava quando era criança. Hoje ele 
joga comigo e eu ganho todas as vezes 
dele. 


