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A AULA DE TUBA 
	  “Agora	  não	  fiques	  por	  aí	  a	  saltitar	  pelos	  bosques,	  senão	  ainda	  chegas	  atrasado	  à	  tua	  aula	  de	  tuba!”	  

Isto	  foi	  o	  que	  a	  mãe	  disse	  ao	  menino	  quando	  ele	  saiu	  de	  casa…	  mas	  afinal	  o	  que	  é	  que	  aconteceu	  até	  ele	  
chegar	  à	  aula?	  

	  

O menino saiu de casa e como não lhe apetecia ir muito ir à aula, ficou a 
brincar ao pé de uma árvore. Enquanto brincava deixou a tuba pendurada na 
árvore, para poder brincar à vontade. 

Ele não se tinha deitado a horas e por isso adormeceu. 

O esquilo viu a tuba, viu que o menino estava a dormir, e começou a tocar. 
Acordou o menino e os outros animais. 

Para o guaxinim e a raposa não o comerem o menino resolveu tocar para os 
outros animais. Os outros gostaram, mas o urso ficou muito zangado porque 
não gostava daquele barulho e começou a gritar com notas musicais tão 
grandes que o menino teve que tapar os ouvidos. 

Então o menino resolveu fazer um concurso de música com o urso, tocou 
para ele, e o urso ficou feliz porque gostou da música. 

Brincaram com as notas até que o menino caiu num buraco, mas o urso 
salvou-o e ficaram muito amigos. 

Até a raposa aprendeu a tocar tuba e tocou para o menino que estava muito 
quentinho ao colo do urso. 

Estavam todos tão felizes que o menino convidou os animais a irem  com ele 
à aula de tuba e lá foram todos a cantar e a tocar tuba. 

Oh! Mas afinal tinha sido um sonho! 

O menino só acordou quando ouviu a professora a chamar-lhe a atenção por 
ter chegado atrasado. 
	  

“Oh,	  menino,	  chegaste	  atrasado	  à	  aula	  de	  tuba!	  Para	  aproxima	  vez,	  vais	  ter	  mais	  uma	  hora	  de	  aula,	  para	  
praticar!”	  
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