
 Cápsul� d� Temp�



 Você est� vivend� � históri�

Tire um tempo para preencher essas páginas para você mesmo no Futuro. 
Aqui estão algumas ideias para você incluir, se quiser:

Desenh� o� col� um� fot� da� pessoa� qu� estã� long� d� você

- Um diário desses dias
- Jornal local ou revistas

- Algumas fotos desse período

- Memórias especiais
- Foto da família ou animal estimação
- Alguma arte que você criou



Sobr� mi�

Sã� meu� favorit�:

Música:_______________________________________________

Lugar: _______________________________________________

Comida:______________________________________________

Show: ________________________________________________

Filme: _______________________________________________

Livro: ________________________________________________

Brinquedo:___________________________________________

Cor: __________________________________________________

Animal: ______________________________________________

Atividade: ____________________________________________

E� tenh�

An�

E� meç�

Metr�

E� pes�

K�

E� calç� Melhore� amig�: Quand� e� crescer, quer� ser:

Dat�:



Com� e� esto�

A� 3 coisa� qu� e� esto� mai� animad�(�) par� f�er quand� e� puder sair:

Palavra� qu� descreve� com� e� m� sint�: 

O qu� e� j� aprend� 

�obr� ess� �periênci�:

So� grat�(�) por:

1 2 3

Com� e� m� sint�



Ond� � co� que� e� esto� morand�:

Com� você est� s� conectand� co� � outr�?

PINTE ESSA CASA PARA SE PARECER COM  A SUA

Quai� coisa� você est� f�end� par� �� divertir/conectar 

co� � mund� l� for� (�.: �olar desenh� n� janel�)

Minh� cas�



Você nã� est� pres� e� cas�.
Você est� segur�!

O QUE ESTOU 
FAZENDO PARA ME 

OCUPAR:



Carimb� o� desenh� a� mã� d� tod� qu� 

�ora� co� você (e� core� diferente�):

N�sa� Mã�



Quais momentos você celebrou durante esse tempo? Escreva-os aqui
 e o que você fez para celebrá-los (ex.: aniversários, feriados...)

Event� Dat� Com� você comemoro�

Ocasiõe� Especiai�



Querid�(�) e�,

Co� amor,

Cart� par� mi�



 
Entrevis��   �� adult� d� su� cas�

Program� d� tv qu� assisti� :

Su� nov� atividad� favorit� e� famíli�: 
:

Comid� favorit�:

Hor� d� di� favorit�:

Dias em casa

Pel� � qu� você � mai� grat�(�)?

Top 3 momentos dessa experiência:

1.

2.

3.

O que está achando dos 
estudos em casa?

Objetiv� par� 
quand� e� voltar
par� � Colégi�:

C
O

M
O

 V
O

C
Ê

 E
S

TÁ
?

Quai� atividade� você mai� 
��to� d� f�er?

Qual foi a maior 
mudança?



Querid�(�)

Co� amor,

Cart� d� adult� par� você


