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Meu avô e eu. A parte que eu mais 

gostei do livro



Entrevista com um idoso 

(introdução em inglês)
My interviewee is my  grandmother . Her name is Aurea, she is 92 Years old. 
She is a dressmaker but she is  retired now and doesn`t work anymore.One
of her favorite free time activities and hobbie is sewing. Something curious 
about her is that she still sews and dressmakes for us at home until today.



Entrevista com um  idoso (entrevista em si)

 A)Em que ano e lugar  você nasceu, vovó?

 - Eu nasci em 8 de Junho de 1928 em Pedra Branca, no Ceará.

 B) Onde passou a sua infância?

 - A minha infância, a maioria eu passei na roça.

 C)A sua infância era diferente de hoje? O que mudou para melhor? E para pior?

 -A minha infância era muito diferente de hoje; com nove anos eu já costurava para ajudar a minha 
família, não tinha tempo para brincar. Hoje as crianças tem tempo para brincar, aprende, hoje é 
proibido criança trabalhar... elas tem uma vida divina, infelizmente, também mudou para pior com o 
aumento da violência nas ruas, que não deixa as crianças brincarem nas ruas, como antigamente.

 D)O que permanece igual até os dias atuais?

 - Os filhos ainda têm que obedecer os pais.

 E) Você  guarda algum objeto/foto/roupa/etc. de valor emocional do seu passado?

 -Não. Eu apenas guardo lembranças da minha infância, mudei muito ao longo dos meus 92 anos de 
vida e acabei perdendo os objetos pessoais.

 F)Porque essas lembranças são importantes para a senhora?

 -Porque o café da manhã, por exemplo, era o reforço para começar um dia de trabalho, ajudar minha 
família na roça e ficar ao lado do papai na roça, é uma lembrança que me traz saudades.

 G)Qual acontecimento do país você mais se lembra? Por quê? 

 -Eu não lembro de muitos acontecimentos históricos do país devido ter vivido na roça a maior parte da 
minha vida, não tínhamos televisão, jornais... as notícias chegavam de vez em quando, por lá... noticias 
de guerra mundial, militarismo tudo isso a gente só ouvia falar; uma coisa que eu gostava quando 
criança era ver os aviões voando sobre a roça... Era uma coisa muito diferente para nós.



Entrevista com Um idoso(foto)



Localização do bairro

É um bairro estritamente residencial 
de classe media de boa infraestrutura 
de comércio transporte e serviços



Localização do bairro 



Historia do bairro e pontos turisticos

O Bosque da Saúde, ou simplesmente Saúde ou Jardim da Saúde, era, nos primeiros tempos de São
Paulo, apenas parte de um caminho onde os tropeiros faziam a parada. Já no século XVIII existia na
prefeitura um local chamado Cruz das Almas – por haver uma cruz onde se acendiam velas e eram
colocadas imagens de santos em homenagem aos mortos. Conta-se que no local dois irmãos
tropeiros foram assassinados por ladrões.

Em 1910 em Cruz das Almas foi erguida a Capela de Santa Cruz ( ente as ruas Santa Cruz e Domingos
de Morais). Sete anos mais tarde a capela foi elevada à condição de paróquia sob a invocação de
Nossa Senhora da Saúde. Em 1928 Iniciou-se a construção de uma grande igreja.

No inicio do século XIX, a prefeitura reservou uma grande área denominada Bosque da Saúde Tal
bosque passou a ser frequentado pelos paulistanos nos fins de semana para piqueniques. No seu
interior havia bancos de jardim, bares e até um parque de diversões para as crianças.

Em 1930 o bosque foi dividido; dez anos mais tarde a Companhia City (responsável pela urbanização
e loteamento dos bairros mais caros de São Paulo, entre eles o Jardim América) loteou e arruou um
área vizinha, que foi chamada Jardim da Saúde. Em 1947, a prefeitura deu os primeiros nomes às ruas
do bairro. Nascia também por essas décadas a Vila do Bosque.

O crescimento e o desenvolvimento do bairro aconteceram então, e a partir dos primeiros anos da
década de 1970 o progresso se instalou trazendo grandes edifícios e um comercio pujante ao bairro.

Em 14 de setembro de 1974, o bairro foi um dos primeiros a ser atendidos pelo Metrô de São Paulo.
Isso acabou servindo como elemento propulsor da procura por imóveis na região, bem como do
aumento do comércio e do setor de serviços, o que torna um dos distritos com melhor infra estrutura
para se viver e trabalhar na capital.
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Historia do bairro visinho

http://www.spbairros.com.br/
https://www.saopaulobairros.com.br/zona-sul


Noticia de Jornal do bairro 

da Sáude (bairro vizinho)

•Por incrível que pareça, a semana em que teve início a vacinação para o público de 75 e 76 anos foi marcada por 

muita tranquilidade e praticamente nenhuma fila em drive-thrus, UBS e outros postos de vacinaçção na cidade. Nessa 

sexta, 19, começa a vacinação contra Covid para pessoas com 72, 73 e 74 anos. Será que esse movimento vai 

continuar organizado e sem espera? Há algumas dicas e endereços para quem quer se imunizar, sem enfrentar longas 

esperas.

A primeira delas é evitar o primeiro dia de imunização. A segunda, sair de casa com diferentes opções de endereços 

em mente – especialmente para quem vai de carro. E, por fim, busque endereços alternativos e menos conhecidos, 

que essa semana estiveram praticamente vazios.

É o caso do Esporte Clube Sírio, da Igreja de São Judas Tadeu e da Drogasil da Rua Carneiro da Cunha. Outros locais 

bastante tranquilos nos últimos dias foram o Ginásio do Ibirapuera, o Clube Monte Líbano, o Ginásio do Ibirapuera e 

o Hospital do Servidor Público Estadual onde não são vacinados apenas servidores estaduais, mas qualquer pessoa, 

desde que com o cartão do SUS em mãos. Todos esses endereços funcionam em sistema de Drive-thru, ou seja, é 

possível levar a pessoa a ser vacinada de carro e a aplicação é feita por profissionais da saúde sem que o idoso precise 

sair dele.

Vale ainda destacar que no dia 29 de março começa a vacinação para pessoas com 70 e 71 anos. Ainda não foram 

divulgadas outras datas, mas a tendência é que a cada semana sejam inseridos novos públicos-alvo, reduzindo 

paulatinamente a idade.

O Esporte Clube Sírio funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, no hall de acesso à boate, com atendimento 

por ordem de chegada. O clube está localizado na avenida Indianópolis, nº 1192, bairro Planalto Paulista. O ponto faz 

parte da campanha #VacinaJá, do Governo de São Paulo.

Já as unidades da Drogasil e da Igreja São Judas Tadeu funcionam de segunda a sexta, das das 8h às 17h. O posto 

volante da Igreja São Judas Tadeu pertence à UBS Milton Santos e o da Drogasil, localizada na Rua Carneiro da Cunha, 

pertence à UBS Imperial.

Vale ainda destacar que as 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS) funcionam de segunda a sexta, das 7h às 19h Os 

endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.

Em 76 delas, há sistema drive-thru das 8h às 17h, e os endereços estão em prefeitura.

sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=308495

Quem quer se vacinar aos sábados pode procurar as 80 AMAs/UBSs Integradas, que atendem das 7h às 19h. Os 

endereços estão em prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=308509

Dos drive-thrus especialmente instalados e espalhados por toda a cidade, 17 estão em funcionamento. Na Zona Sul, 

há alguns:

– Autódromo de Interlagos

– Estádio do Morumbi

– Ginásio do Ibirapuera

– Teatro Paulo Eiró (Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro)

– Clube Atlético Monte Líbano (Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania)

– Clube Athletico Paulistano (R. Honduras, 1400 – Jardim América)

– Hospital Dom Antonio Alvarente (Av. Nazaré, 1361 – Ipiranga).

Veja mais informações em nosso site: jornalzonasul.com.br, com atualização diária.



Grafícos com os dados tabulados a partir 

da pesquisa sobre o bairro (introdução em 

Inglês
 We conducted a survey about our neighboorhood ... We wanted to know

people’s opinions about the cleaning, infrastructure, and recreation in our

neighboorhood. We Interviewed 31 people. The question were: about the

cleaning, infrstructure, recreation and security the results were surprising My

conclusuion is ...



Graficos com os dados tabulados da 

pesquisa sobre os bairros



Fluxograma sobre o percurso do  lixo 

da minha casa até o destino final


