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Você já pensou no futuro? Afinal, o que é o futuro? Seria possível se comunicar com o futuro? Hora de colocar a mão na massa! Vamos produzir uma cápsula do tempo e enviar uma mensagem para o futuro.
Fazer uma cápsula do tempo é muito divertido, mas, abri-la, depois de vários anos, será mais divertido ainda. Ela pode conter qualquer objeto importante para você hoje e que ainda terá importância em cinco, dez ou até 100 anos. 
Siga as instruções abaixo e crie uma cápsula bem legal e que será incrível no futuro.
1)	Escolha objetos para incluir na cápsula: 
·	jornais, revistas e outros itens que tragam notícias sobre como o mundo se encontra hoje.
·	fotos para dar um toque pessoal à "cápsula".
·	objetos compactos e não perecíveis (fones de ouvido,  cardápio do seu restaurante favorito, brinquedos, caneta, etc)
2)	Escolha uma caixa de papelão, ou um pote de plástico, ou uma lata, que deverá ser decorada (na parte externa e interna).
3)	Ponha os objetos selecionados dentro de sacos plásticos para ficarem protegidos.
4)	Organize os objetos na caixa, pote ou lata.
5)	Escreva uma carta, destinada a você ou a quem vai descobrir sua cápsula do futuro. A carta deverá seguir a seguinte estrutura:
·	local e data: por exemplo: Belo Horizonte, 06 de abril de 2020
·	vocativo: exemplos: Querido ....... , Olá ....., Meu caro.... 
·	texto: Estamos vivendo um momento histórico: a pandemia, o isolamento social. Você deverá escrever em sua carta como está passando por esse momento. O que tem feito... o que tem sentido... E, quando sua cápsula for descoberta, você se lembrará bem dessa época.
·	despedida: exemplos: Até breve, Abraços, Saudades 
·	assinatura: escreva o primeiro nome, ou seu apelido.
6)	Escolha o melhor local para guardar a sua cápsula do tempo. Pode ser dentro de casa, no alto de um armário, ou, se você mora em casa, enterrado no quintal. Use a criatividade e guarde em um local onde ficará guardada, escondida, durante muitos anos. 
A cápsula só poderá ser aberta no futuro!!!!!






