história
Plantei a minha

quando vê

NÚCLEO EDUCATIVO

museu da imigração

Nos últimos tempos, o mundo tem passado por muitas mudanças e, de uma maneira ou de outra,
nos tem feito pensar em como será o nosso futuro. O que temos feito? O que deixamos de fazer?
O que queremos para nós e para os outros no futuro? Esté é um exercício pessoal importante para
responder a tantas questões que a vida e o mundo têm nos apresentado.
Esta atividade tem a intenção de
registrar, seja através de uma carta,
desenho ou fotograﬁa, algo que
você queira plantar para o futuro,
uma espécie de cápsula do tempo,
como uma ação simbólica, que seja
plantada junto com uma muda para
que cresça e ﬂoresça. Para fazer
essa atividade reﬂita sobre as
seguintes perguntas: O que tenho
que fazer para alcançar esse futuro
imaginado?
O tempo que registro ﬁcará
plantado é você que determina.
Procure um espaço adequado, um
quintal com canteiro de plantas,
uma praça perto da sua casa ou até
mesmo um vaso. Depois de
escolher o que deseja plantar,
coloque em uma garrafa, de
preferência de vidro, e enterre.

Deixe em volta do lugar enterrado uma marcação - pode ser feita com pedrinhas, galhos secos, algo que sinalize o
local para que no futuro a mensagem seja redescoberta. Em seguida, escolha uma muda de planta adequada para o
seu espaço, pode ser uma ﬂor, uma árvore, ou folhagem e plante próximo ao local, mas não sobre seu registro assim você não precisará arrancar o que foi plantado quando quiser desenterrar a cápsula.
Você pode imaginar o futuro sozinho ou em conjunto
com outras pessoas, seus familiares e amigos.
Eaí, gostaram da ideia? Então organize toda a família e
plante lindas histórias! Vamos imaginar um futuro
melhor e mais verde! E não esqueçam de compartilhar
conosco através da #museudaimigracao
#parafazeremfamilia.

realização

