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Cabaceiras é um município do estado da Paraíba
que está localizado na mesorregião da Borborema
e na microrregião do Cariri Oriental. Situada a
180 km da capital João Pessoa e 70 km de campina
Grande. Seu território possui cerca de 450,2 km2 ,
com população estimada em 5.319 habitantes,
segundo dados do IBGE 2013. Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal do Brasil
(IDHM) passou de 0,470 (valor atualizado pela
nova metodologia) em 2000 para 0,611 em 2010 -
uma taxa de crescimento de 30,00%.



O município está incluído na  área geográfica de 
abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo 
Ministério da Integração Nacional. Esta delimitação tem 
como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o 
risco de secas. As chuvas são irregulares  e esparsas e 
temperaturas médias de 30° . 
Cabaceiras possui um dos menores índices pluviométricos 
do país.  As médias não ultrapassam os 300 mm anuais. 
 
 
 



O artesanato em couro e o eco-turismo compõem a base da 
economia local. 
Uma das regiões mais visitadas de Cabaceiras é o LAJEDO DE 
PAI MATEUS, principal cenário turístico da região. 
A caprinocultura também ocupa lugar de destaque. O 
município concentra grade rebanho, sendo um dos maiores 
produtores do estado. 



A leitura é algo crucial para a aprendizagem do ser humano, pois é
através dela que podemos enriquecer nosso vocabulário, obter
conhecimento, dinamizar o raciocínio e a interpretação. Muitas
pessoas dizem não ter paciência para ler um livro, no entanto isso
acontece por falta de hábito, pois se a leitura fosse um hábito as
pessoas saberiam apreciar uma boa obra literária, por exemplo.

LEITURA NA 
ESCOLA RICARDO 
JOSÉ DE ARAÚJO. 
ZONA RURAL DE 
CABACEIRAS/PB 



Muitas coisas que aprendemos na escola são esquecidas 
com o tempo, pois não as praticamos. Através da leitura 
rotineira, tais conhecimentos se fixariam de forma a não 
serem esquecidos posteriormente. Dúvidas que temos ao 
escrever poderiam ser sanadas pelo hábito de ler; e talvez 
nem as teríamos, pois a leitura torna nosso 
conhecimento mais amplo e diversificado. 

LEITURA NA 
ESCOLA 

ABDIAS AIRES 
DE QUEIROZ 



O hábito de ler deve ser estimulado na infância, para que o 
indivíduo aprenda desde pequeno que ler é algo importante e 
prazeroso, assim ele será um adulto culto, dinâmico e perspicaz. 
Saber ler e compreender o que os outros dizem nos difere dos 
animais irracionais, pois comer, beber e dormir até eles sabem; é a 
leitura, no entanto, que proporciona a capacidade de interpretação. 
Toda escola, particular ou pública, deve fornecer uma educação de 
qualidade incentivando a leitura, pois dessa forma a população se 
torna mais informada e crítica. 
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Nós sabemos que os livros têm uma função extremamente importante na
formação cidadã e cultural das pessoas, mas nem todos se dão conta de
que a biblioteca possui todos os meios para este fim. Como nos dias de
hoje a tecnologia assumiu a primazia em todos os setores sociais, as
bibliotecas não são tão frequentadas como antes e, assim, vêm sendo
substituídas por acervos digitalizados e bibliotecas digitais. A biblioteca
é, ainda, essencial para o cumprimento das metas e dos objetivos de
aprendizagem na escola, de modo a aumentar e diversificar o ambiente
de aprendizagem dos estudantes.

Leitura na Escola
Inácio Gomes Meira –
Zona Rural de
Cabaceiras/PB





 



“Aproximar o homem do livro é dever de todos aqueles que entendem a
importância da leitura em seu âmbito maior: auxiliar o indivíduo na
construção da sua própria identidade e instrumentalizá-lo para um
maior entendimento do mundo”   IBS

MARATONA DA LEITURA



“O Projeto 30 Minutos pela Leitura nasceu como mais uma atividade diferenciada 
e coletiva de leitura, onde alunos, professores, funcionários e equipe da gestão 
escolar são convidados a interromper as atividades cotidianas e dedicar 30 
minutos de seu tempo para a leitura. O principal objetivo do projeto é, através de 
uma ação disciplinada (com horário, frequência e duração), despertar a vontade 
de ler, o gosto pela leitura como fonte de prazer, conhecimento, cultura e 
informação”  IBS 



O Sarau de Poesia é um evento de importância dentro do contexto
escolar, pela sua relevância e pelo envolvimento dos educandos em uma
atividade prazerosa, que desperta o interesse pela leitura e produção de
textos escritos. O Sarau vem oportunizar o incentivo à leitura, à
criatividade e valorizar os talentos culturais dos alunos atraindo os
familiares dos discentes. É um evento cultural em que as pessoas se
encontram para expressar ou se manifestar artisticamente.



Incentivar e ampliar o vocabulário
através de uma competição
saudável é o grande objetivo do
Projeto Soletrando na Escola



A escola exerce grande influência na formação de crianças e
adolescentes, atores da comunidade escolar essenciais para a
multiplicação de informações. Constitui um centro de ensino-
aprendizagem, convivência e crescimento importante e nela se adquirem
valores vitais fundamentais. É, portanto, espaço de grande relevância
para a promoção da saúde.











 



RÁDIO JORNALISMO





O IDEB foi criado pelo Inep (Instituto Nacional de
Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira) em 2007, como parte do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE). Ele é
calculado com base na taxa de rendimento escolar
(aprovação e evasão) e no desempenho dos alunos
no SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica) e na Prova Brasil.
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MATRITT: www.matritt.com.br

 





“Onde havia grandes obstáculos, o IBS nos 
ajudou a construir grandes sonhos”. 

Allany Silva e Jéssica França 

Contamos com a continuidade  
das ações! 


