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Sabe-se que a saúde é um dos temas transversais abordados pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Um dos objetivos propostos é justamente provocar no educando do ensino fundamental 

e médio o conhecimento e o cuidado do próprio corpo, a valorização de hábitos saudáveis como um 

dos aspectos básicos da qualidade de vida para que possa agir com responsabilidade e consciência  

em relação à sua saúde e à saúde coletiva.

(A conscientização implica {...} que ultrapassemos 
a esfera espontânea de apreensão da realidade, 

para chegarmos a uma esfera crítica na qual a 
realidade se dá como objeto cognoscível e na qual 

o homem assume uma posição epistemológica. 
(Freire, 1980, p.26)

Dessa forma, o Projeto Doe sangue, Salve vidas, desenvolvido pelos educandos e educadores 

da Escola de Educação Básica Rainha do Brasil, criado desde 2009, abriu seus horizontes e 

hoje é parceiro da Fundação Ecarta, no projeto de abrangência estadual, denominado “Cultura 

Doadora”. Juntos, procuramos contribuir para o despertar do exercício da cidadania, na medida 

em que, através de ações concretas – como o cadastramento de doadores de medula óssea e 

de doação de sangue – nos tornamos agentes transformadores de realidades. 

Nesse sentido, Radünz (2000, p. 88) complementa:

O homem (...) que compreende sua condição de 
parte do todo se torna cidadão quando entende 

sua situação de ser livre em si e para si, ou seja, 
que sabe que é membro, que é homem, que 

tem direitos e deveres e, mais do que isso, que 
sabe que é parte do todo e, nesse todo, precisa 

movimentar-se, consciente.



Atividades desenvolvidas com os educandos:
● 7ª. série: ponto de partida -  construção de conhecimentos sobre o sistema sanguíneo – 

elemento norteador para a realização das atividades concretas que desencadeiam o projeto. 

● 8ª. série: Qualificação dos conhecimentos apreendidos na 7ª série e divulgação e conscientização 

da cultura doadora junto à comunidade escolar.

● 1ª. série do Ensino Médio:  Criação da Press Scholl, uma mini agência de publicidade e 

propaganda, responsável pela criação e impressão de todo material de circulação interna e 

externa, criado para divulgação do projeto.

● 2ª. série do Ensino Médio: Contação de histórias – destinada às crianças/pré-adolescentes da 

1ª. série à 6ª. série do Ensino Fundamental.

● 3ª. série do Ensino Médio: Criação de clipes musicais para a divulgação do Projeto.

Data prevista para a doação de sangue na Escola: 14/06/13 (Dia Mundial do Doador de Sangue).

Apresentação do Projeto para os alunos do Ensino Médio


