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ATIVIDADE DO LIVRO MEU AVÔ E EU.
Eu gostei mais da parte que ele (o avô) falou que gostava muito 
de orquídeas. E ele também gosta de violetas, roseiras vermelhas 
e amarelas, margaridas e begônias, porque aqui em casa a gente 
gosta muito de plantas seja orquídea, cacto, árvore frutífera, flor 
normal, ou até mesmo uma árvore normal aqui em casa nós não 
recusamos nenhuma planta, a gente faz de tudo para não deixar 
as flores, cactos e as árvores frutíferas e não frutíferas morrerem. 
Por isso eu me identifiquei com esse trecho, sem contar que aqui 
em casa nós produzimos o nosso próprio adubo. E nós o 
produzimos através da compostagem do lixo orgânico com a 
ajuda das minhocas.



Algumas plantas de casa, e eu junto delas.



Entrevista Com Um Idoso Da Família. (Minha Avó Tizuyo Fujita)

My name is Tizuyo Fujita, I am 77 years old, and I work as a hairdressers. My
hobby is playing hole (the card game) on the ipad, and my favorite activity in my
free time is exercising. I love to sing and I don’t like watching violent movies. I
married in 1969 at the age of 25 and after 1 year and a half I had 3 chidrens and
36 years later I had 6 grandchildren, and I had been dating my husband for 6 
years and 6 months before I married him.

A. Em que ano e local a senhora nasceu?
R:  Eu nasci em 1943 e na cidade Pereira Barretos.

B. Onde passou sua infância?
R: Passei minha infância na cidade de Registro e em São Paulo.

C. A época de sua infância era muito diferente da de hoje? O que mudou para 
melhor? E para pior?
R: É muito diferente. Mudou para melhor tudo menos a violência. E para pior foi 
a marginalização(os marginais).



Entrevista Com Um Idoso Da Família. (Minha Avó Tizuyo Fujita)

D. O que permanece igual até os dias atuais?
R: Nada, pois antigamente não havia nada igual hoje.

E. A senhora  guarda algum objeto/foto/roupa/etc..., de valor emocional, do seu passado?
R: Sim eu tenho um broche em formato de sapato

F. Por que este broche é importante para a senhora?
R: Porque me faz lembrar do passado.

G. Qual acontecimento do país a senhora mais se lembra? Por quê?
R: Eu me lembro de quando o Brasil ganhou a copa do mundo em 1970, porque eu estava esperando meu filho nascer.



LOCALIZAÇÃO DO BAIRRO JARDIM DA SAÚDE, UMA BREVE 
DESCRIÇÃO E IMAGEM VIA SATÉLITE!

4. Localização do bairro – inserir imagem de satélite, mapa e breve descrição sobre o lugar.

O Jardim da Saúde é um bairro-jardim planejado, caracterizado pelo grande número de árvores e praças. 
Tranquilo e quase todo residencial, tem ruas desenhadas para ter pouco movimento.

Se quiser saber mais o link está ao lado: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_da_Saúde



HISTÓRIA DO BAIRRO JARDIM DA SAÚDE E SEUS PONTOS TURÍSTICOS.

O bairro, foi idealizado no ano de 1938 por meio da Companhia City, pioneira também no projeto dos Jardins. Seu 
nome se deu por conta de Nossa Senhora da Saúde, já que no ano de 1935, instalou-se ali uma grande igreja que 
homenageia à santa.

Quem quiser saber mais acesse: https://www.tarjab.com.br/blog/bairros-de-sp/jardim-da-saude-o-patrimonio-
historico-da-cidade-de-sao-Paulo/

Shopping Plaza Sul Jardim Botânico de São 
Paulo



NOTÍCIAS DO BAIRRO JARDIM DA SAÚDE.

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.
No dia seguinte, na manhã de segunda-feira (22), os moradores 
de um sobrado na rua Juvenal Galeno foram surpreendidos por um 
barulho e foram ver o que acontecia. Eram bandidos tentando 
arrombar o portão. A Polícia Militar foi acionada e impediu o 
assalto. O dono de um Voyage prata não teve a mesma sorte. Ele 
teve o carro levado por dois assaltantes no domingo (22) quando 
chegava em casa.
A situação é tão dramática que, há cerca de três meses, até 
motoristas de aplicativos estão recusando corridas com pontos de 
partida ou chegada no Jardim da Saúde. “Chamei um Uber, 
estranhei o valor e o motorista me informou que estão cobrando 
40% a mais para o nosso lado e 100% a mais para a avenida 
Bosque, perto do OEMAR (Organização Educacional Margarida 
Maria)”, disse uma integrante do grupo de WhatsApp Jardim da 
Saúde – Segurança. “Na volta, ele avisou que estava desligando o 
app e só iria religar quando saísse daqui”, acrescentou a 
moradora.



O JARDIM DA SAÚDE, PRINCIPAIS MUDANÇAS E PERMANÊNCIA. AS PRINCIPAIS 
QUALIDADES E PROBLEMAS DO BAIRRO.

The survey is about neighborhood, the interview it was made in my house, is interviewed 36 peoples, the
questions were about the cleaning neighborhood. Conservation of cobbled, streets, public building. 
Consevation and hygiene recreation area. Public transport hygiene. And the finaly the neighborhood safety. 
The rusults was that the peoples think that your neighborhood is bad.My conclusion was that the peoples
don’t like much your neighborhood.

Pesquisa de opinião:

Nome do entrevistado: Alessandro Imai Masuko.
Idade: 46 anos.
Há quanto tempo mora no bairro: 10 anos.



O JARDIM DA SAÚDE, PRINCIPAIS MUDANÇAS E PERMANÊNCIA. AS PRINCIPAIS QUALIDADES E 
PROBLEMAS DO BAIRRO.



PRODUÇÃO E RECICLAGEM DO LIXO.

Lixo orgânico

Lençol freático

chorume

Às terças, quintas e sábados, o caminhão de lixo da prefeitura recolhe resíduos orgânicos de 
casa, e os leva para o aterro sanitário CLT (central de tratamento leste), no bairro de São Mateus.

Casa Caminhão de lixo Central de tratamento 
leste



Lixo reciclável

Na quarta-feira, o caminhão de lixo recolhe os resíduos recicláveis que separamos em casa, e os leva 
para o centro de reciclagens CMT (central mecanizada de triagem) no bairro Vila Sabará.

Supermercado Casa

Caminhão de lixo reciclávelCentro de reciclagem 
CMT

PRODUÇÃO E RECICLAGEM DO LIXO.


