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Alice e as profissões

A Alice acordou feliz ainda antes de o despertador tocar, saltou 
da cama com entusiasmo e foi a correr arranjar-se. 

Hoje era o dia das profissões na 
Escola do Farol e a Alice ia ter                       
uma companhia muito fofinha!
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Alice e as profissões

A Alice acordou feliz ainda antes de o despertador tocar, saltou 
da cama com entusiasmo e foi a correr arranjar-se. 

Hoje era o dia das profissões na 
Escola do Farol e a Alice ia ter                       
uma companhia muito fofinha!

— Despacha-te a comer, Tigre. 
— disse a mãe da Alice. — Hoje 

vais ter um dia especial!

Mas o Tigre não gostava de correrias 
matinais e, assim que acabou de tomar 
o pequeno-almoço, foi deitar-se no seu 
lugar preferido, o cesto da roupa suja, 
decidido a dormir mais uma soneca…
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A Alice não podia chegar atrasada à escola                    
e teve de acordar o gatinho, para o fechar                    

na caixa transportadora. 

— Desculpa, Tigre. Hoje temos                              
uma missão importante.

O Tigre pareceu mais amedrontado do que 
entusiasmado. De que missão estaria a sua 
dona a falar? Será que iam ao consultório?                         

Ele gostava muito da mãe da Alice, a veterinária 
da Vila do Farol, mas tinha muito medo                        

de levar vacinas…  
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Mas o Tigre continuava a miar, e a Alice receava que o gatinho           
lhe estragasse a apresentação. Por isso, pediu-lhe ajuda: 

— Preciso de ti para um trabalho da escola, companheiro. Fica calmo. 
Vai ser divertido e vais receber muitas festinhas dos meus amigos. 

No carro, o Tigre começou a miar, assustado.

— Fica tranquilo. Não tenhas medo. Está tudo bem. Estamos             
quase a chegar — pediu a Alice, com uma voz doce.

As palavras da Alice 
acalmaram o gatinho, que 
acabou por se aninhar em 

silêncio na caixa de transporte. 
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