
BIBLIOTECA ESCOLAR 

• É bom que o jovem o veja ler em casa. 
• Partilhe leituras com os seus filhos sem impor 
gostos. 
• Não deixe de contar histórias sobretudo aos 
mais pequenos. 
• Mostre a leitura como algo divertido que 
requer dedicação e que facilita a aquisição de 
saberes.  
Não esqueça a escrita e a ilustração como acti-
vidades posteriores à leitura que potenciam a 
compreensão leitora. 
Visite a Biblioteca Escolar e peça orientação 
sobre leituras recomendadas.  
A equipa da biblioteca escolar pode orientá-lo 
sobre as diversas formas de ler com o seu filho, 
de acordo com as idades e preferências.  
Informe-se sobre as diversas actividades que a 
Biblioteca oferece em cada ano lectivo. 
Encoraje os seus filhos a usar mais a biblioteca 
da escola.  
Escolha com o seu filho uma obra para lerem 
em casa.  
A Biblioteca empresta livros para casa sem 
nenhum custo. 

Para criar e desenvolver hábitos 
leitores em ambiente familiar: 

HORÁRIO DA BIBLIOTECA: 
2ª a 6ª feira :  

8.30 às 17 horas 
(encerra à 5ª feira entre as  

12.35 e as 14.30 horas) 

 

Bloco A, 1º andar   

Agrupamento de Escolas de Quinta da Lomba 

Escola Básica 2,3 de Quinta da Lomba 

Rua Dr. Ferreira Soares 

2830-118 Barreiro 

Telefone: 212155200 – linha 13 

E-mail de BE: eb23quintalomba@hotmail.com 
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 Venha ler uma história; 
 Proponha um tema para discussão; 
 Venha mostrar algo que produza (artesanato, pintu-

ra…); 
 Proponha um concurso ou um passatempo; 
 Contribua para a orientação profissional dos nossos 

alunos divulgando a profissão que exerce; 
 Colabore na produção do Boletim da BE e do Informan-

do; 
 Divulgue uma obra; 
 Venha à BE auxiliar o seu educando na realização de 

uma tarefa escolar; 
 Deixe um comentário no blog da BE; 
 Apareça simplesmente! 

Colabore com a Biblioteca Escolar! 

A Biblioteca da Escola Básica 2,3 de Quinta da 
Lomba está integrada na Rede de Bibliotecas 

Escolares desde o ano lectivo 1997/1998.  

ESCOLA BÁSICA 2,3 DE QUINTA DA LOMBA 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
DE  

QUINTA DA LOMBA 

Planta da Biblioteca Escolar 



Ler em família é uma oportunidade para 
reunir os seus elementos em torno de uma acti-
vidade. No passado, quando se viajava por cami-
nhos empedrados e a passo de mula, no final de 
uma longa jornada, as famílias reuniam-se à noi-
te à volta de uma fogueira para contar e escutar 
historias; às vezes, chegavam visitantes que 
também partilhavam os seus relatos.  

Depois de uma grande viagem, o caminhan-
te voltava a casa com mais contos e aventuras 
do que as que tinha ao partir, por isso o seu 
regresso era um momento esperado por todos, 
pois era a oportunidade para escutar novas his-
torias.  

Desse modo, as famílias voltavam a reunir-
se e restabeleciam seus laços de comunicação, 
depois de uma ausência e um silêncio de dias, 
semanas ou meses. 

 Desligue a televisão ou a rádio para evitar distracções. 

 Faça da leitura um momento de distracção. Evite que 

resulte numa obrigação. 

 Se os seus filhos não sabem ler, observe com eles as 

imagens de um livro ou leia-lhes uma história. 

 Pergunte aos professores dos seus filhos ou ao 

bibliotecário, quais as leituras mais adequadas para eles 

de acordo com as suas idades, personalidades e gostos. 

 Depois da leitura, comente com os seus filhos sobre o 

que foi lido: personagens, situação, enredo, etc. e 

relacione-o com a vida quotidiana. 

 Se não tem tempo para sentar-se a ler com os seus filhos, 

peça-lhes que lhe leiam algo enquanto faz outras 

actividades como passar a ferro, cozinhar, coser ou 

reparar um aparelho; se está cansado desfrute da leitura 

com os seus filhos enquanto descansa no sofá. 

LER EM FAMÍLIA 

A leitura em família proporciona-nos 

momentos de comunicação e comunhão 

com os nossos.  

 

Em torno de um livro podemos reacender a 

chama que levou os viajantes do passado a 

empreender novas viagens.  

O ritual de leitura partilhada convoca as  

famílias e os amigos a encontrar-se em 

torno de uma taça de chocolate e  um bom 

conto. 

Quando você ou os seus filhos lêem um texto em 
voz alta procurem: 
 

 Falar alto e claramente. 
 Articular e vocalizar bem. 
 Ler devagar, dando sentido às frases, sem 

hesitações. 
 Usar a entoação apropriada, con expressi-

vidade, evitando a monotonia, e adequar a 
voz e os gestos ao tipo de texto. 

 Explique aos seus filhos as palavras que 
não entendem. Para isso convém ter um 
dicionário à mão em cada leitura. 

 
Se um dia, por qualquer motivo, não puder des-
frutar de um momento de leitura com seus 
filhos, não desanime: volte a tentar no día 
seguinte. 

Orientações para  
LER EM FAMILIA 

Para realizar boas leituras com seus filhos , 
siga estas recomendações 

Os elementos da equipa da BE têm como tarefa 
prioritária o apoio aos alunos na pesquisa de 
informação e na realização de trabalhos. Estamos 
sempre disponíveis para atender as solicitações 
dos encarregados de educação. 

EQUIPA DA BIBLIOTECA 

Bibliotecária: Prof.ª Ivone Pedroso  

Prof.ª Carmo Duarte 

 Assistente Operacional:  Ilda Dias 


