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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Hemoce é a instituição responsável pela execução da Política Estadual do Sangue em 

concordância com as normas técnicas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Essa 

política consiste essencialmente na coleta, no processamento e na distribuição de sangue 

de qualidade para a população de todos os municípios cearenses. 

 

Sem fins lucrativos, o Hemoce é um órgão público a serviço da hematologia e da 

hemoterapia do Ceará e exerce um constante controle na eficiência da coleta, 

processamento e distribuição de sangue seus derivados e componentes. Dessa forma, 

empenha-se em oferecer serviços de elevada qualidade e garantir à população o melhor 

atendimento possível em seu âmbito de atuação. 

 

Através do Hemoce, a Hemorrede do Ceará desenvolve ações permanentes no intuito de 

conscientizar a sociedade acerca da importância da doação de sangue e, assim, 

conseguir formar um grupo constante de doadores voluntários, conscientes e co-

responsáveis pela qualidade transfusional em nosso estado. Isso ressalta a importância 

do estabelecimento de parcerias que proporcionem a ampla discussão e valorização da 

doação voluntária de sangue entre os diversos setores da sociedade cearense. Buscar 

essas parcerias significa comprometer a sociedade com a doação de sangue e ampliar as 

possibilidade de seu envolvimento direto para a garantia de estoques de sangue estáveis 

e regulares, com o objetivo de atender às necessidades transfusionais existentes 

atualmente, considerando seu potencial de crescimento. 

 

O Hemoce entende, portanto, que o estabelecimento de programas educativos que 

envolvam escolas, alunos e professores na discussão da doação voluntária de sangue 

tem um impacto positivo no fortalecimento da importância desse gesto de cidadania em 

nosso estado.   
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2. INTRODUÇÃO 

Escola Cidadã é um dos projetos do Hemoce que objetiva o contato direto com 

instituições de ensino fundamental e médio públicas e privadas, engajando-as com a 

questão social para que, juntamente com elas, configurem-se estratégias que incluam 

ações anuais em prol da doação de sangue no âmbito escolar.  

 

As ações devem ser desenvolvidas com os educadores como agentes participativos do 

processo educacional e multiplicador, mas principalmente, com os estudantes , visando 

fortalecer o entendimento da importância da doação de sangue como hábito de cidadania 

e responsabilidade social. 

 

A partir desta parceria fica estabelecido um intercâmbio constante entre o Hemoce e as 

escolas, pois o projeto busca reforçar a interação entre as responsabilidades do 

hemocentro e a participação da escola como mola mestra das transformações sociais. 

Tudo isso para que a população disponha sempre de qualidade de vida. 

 

Entende-se como papel da escola formar cidadãos através de ensinamentos de que os 

alunos necessitam para viver e trabalhar neste mundo em evolução, bem como orientá-

los para a vida. O Hemoce pode também contribuir com esse processo, pois através 

dessa parceria a escola mostrará às novas gerações a importância da ação individual 

transformadora e o papel de cada um na sociedade, enquanto cidadãos conscientes de 

seus direitos e deveres. 

 

O Hemoce compreende, portanto, como um de seus papéis, o desenvolvimento de um 

espaço que proporcione, no âmbito escolar, o amadurecimento de atitudes e sentimentos 

que dêem aos jovens condições de inserção no meio social, com engajamento e 

responsabilidade transformadora.   É preciso ainda acompanhar a evolução do mundo e 

orientar o estudante para a vida, pois  ele será o doador do amanhã que disseminará em 

nosso estado, a informação, a conscientização e a responsabilidade de se tornar um 

doador de sangue. 
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3. JUSTIFICATIVA 

Diante das atividades anteriormente desenvolvidas com as escolas, fez-se necessário a 

sistematização das ações em um projeto científico que tem como princípio a interação. 

 

Para o desenvolvimento humano é necessário um empreendimento conjunto, todos 

crescem juntos, transformam a realidade, criam uma nova configuração das ações em 

proveito de todos. 

 

A importância da participação da escola em programas sociais é porque ela pode ser 

apresentada como o espaço onde o indivíduo dará sequência ao seu processo de 

socialização. O que nela se faz, se diz e se valoriza, representa um exemplo daquilo que 

a sociedade deseja e aprova. 

 

A interação do hemocentro, professores e alunos do ensino fundamental e médio 

possibilitará a divulgação entre os pais dos alunos, funcionários da escola, bem como a 

comunidade sobre a responsabilidade de doar sangue como um ato de cidadania.  

A proposta do Hemoce em envolver a escola como co-participativa no processo de 

conscientização da sociedade, levará à produção de um material desenvolvido a partir de 

atividades lúdicas e de conhecimentos relacionados com o compromisso de doar sangue, 

estabelecendo um canal privilegiado onde se expressa livremente o sentimento, a 

inteligência e a capacidade de transformação da realidade. 
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 4. OBJETIVO GERAL 

O objetivo do projeto Escola Cidadã é favorecer a maior aproximação entre a Instituição 

Hemocentro e as escolas num direcionamento único de esclarecer e orientar a 

comunidade sobre a importância da doação de sangue. 
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  5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Participar e contribuir com o processo educativo oportunizando o acesso às 

informações sobre a doação voluntária de sangue;  

• Proporcionar aos professores, diretores e coordenadores informações e 

conhecimentos sobre o tema;  

• Promover integração entre Hemocentros, instituições de ensino e sociedade para 

esclarecimento sobre a doação de sangue;  

• Contribuir para a construção de uma cultura de doação de sangue; 

• Produzir material publicitário a partir das atividades desenvolvidas pelos alunos. 
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  6. METODOLOGIA 

• Parceria com a Secretaria Municipal e Estadual da Educação. 

• Envolver 50 escolas como meta inicial de adesão. 

• Formação de professores como agentes conscientizadores. 

• Participação em feiras de ciências e cultura . 

• Campanhas com alunos, professores e comunidade (gincanas). 

• Programação de visitas ao hemocentro (Hemotur). 

• Concurso Cultural de frases e desenhos tendo como tema  A  DOAÇÃO DE 

SANGUE, com premiação para as melhores frases e desenhos. 

• Inserção do DIA DA ESCOLA durante a SEMANA NACIONAL DO DOADOR 

VOLUNTÁRIO DE SANGUE. 

• Produção de material de divulgação específico: cartilha para os multiplicadores, 

revista do Hemocinho para os estudantes, vídeos educativos, cartazes, folders, 

flyers, marcador de páginas e cartão postal. 

• Personalização de material escolar com a logo do Hemoce: lápis, caneta, pasta, 

mouse pad, estojo escolar. 

• Selo Escola Cidadã, como item de valorização. 
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7. CRONOGRAMA 

AÇÕES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Reunião com Secretaria 
de Educação 

            

Elaboração do plano de 
ação 

            

Produção do material 
didático 

            

Visita às escolas             

Adesão das escolas             

Lançamento e 
inscrições do Concurso 
Cultural (Regulamento) 

            

Apuração dos 
resultados  

            

Programação do Dia da 
Escola 

            

Premiação e entrega do 
selo 

            

Avaliação e 
realinhamento das 
ações 
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8. CONCLUSÃO 

O Hemoce em parceria com a “Escola Cidadã”, acredita que é de fundamental 

importância os programas educacionais, o estímulo à criatividade, a orientação 

pedagógica voltada para a doação de sangue, o fortalecimento dos valores humanos, 

como a solidariedade, responsabilidade e o exercício da cidadania. 

Desta forma, haverá progressivo aumento do número de doadores de sangue regulares. 

Em futuro próximo o hemocentro trabalhará com melhores estoques de sangue, com 

maior segurança e qualidade para os pacientes que dependem de transfusões de sangue 

em seu tratamento. 

A iniciativa de interação entre Hemoce e escola vem ressaltar que não existem obstáculos 

diante do “bem” que pode ser propagado. Projetos como estes não devem ser 

minimizados frente à sociedade globalizada, individualista e capitalista, onde a escola é 

vista apenas como geradora de indivíduos economicamente ativos , ela é sim um 

ambiente genial de formação e transformação para o desenvolvimento humano. 

A escola é a nossa principal parceira para a formação de indivíduos conscientes, 

humanitários, sensíveis, livres de preconceito, que estarão diretamente configurados 

como uma nova geração de doadores voluntários de sangue. 
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ANEXOS 

 

Termo ( Convênio)  
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1. INTRODUÇÃO 

A Escola Cidadã é um dos projetos do Hemoce que objetiva o contato direto com 

instituições de ensino fundamental e médio públicos e privados, engajando-as com a 

questão social para que, juntamente com elas, configurem-se estratégias que incluam 

ações anuais em prol da doação de sangue no âmbito escolar.  

 

As ações devem ser desenvolvidas com os educadores como agentes participativos do 

processo educacional e multiplicador, mas principalmente, com os estudantes , visando 

fortalecer o entendimento da importância da doação de sangue como hábito de cidadania 

e responsabilidade social. 

 

A partir desta parceria fica estabelecido um intercâmbio constante entre o Hemoce e as 

escolas, pois o projeto busca reforçar a interação entre as responsabilidades do 

hemocentro e a participação da escola como mola mestra das transformações sociais. 

Tudo isso para que a população disponha sempre de qualidade de vida. 

 

Entende-se como papel da escola formar cidadãos, dar aos alunos os ensinamentos de 

que eles necessitam para viver e trabalhar neste mundo em evolução, bem como orientá-

los para a vida. O Hemoce pode também contribuir com esse processo, pois através 

dessa parceria a escola mostrará às novas gerações a importância da ação individual 

transformadora e o papel de cada um na sociedade, enquanto cidadãos conscientes de 

seus direitos e deveres. 

 

O Hemoce compreende, portanto, como um de seus papéis, o desenvolvimento de um 

espaço que proporcione, no âmbito escolar, o amadurecimento de atitudes e sentimentos 

que dêem aos jovens condições de inserção no meio social, com engajamento e 

responsabilidade transformadora. É preciso ainda acompanhar a evolução do mundo e 

orientar o estudante para a vida, pois ele será o doador do amanhã que disseminará em 

nosso estado, a informação, a conscientização e a responsabilidade de se tornar um 

doador de sangue. 
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2. BENEFÍCIOS PARA A ESCOLA PARCEIRA 

• Participação efetiva no fortalecimento da doação de sangue na população do 

estado. 

• Vinculação da Escola com a doação de sangue, ressaltando seu 

comprometimento com a solução de problemas da comunidade. 

 

3. COMPROMISSO DO HEMOCE 

•  Auxiliar na divulgação das ações da escola relativas à doação de sangue. 

• Fornecer material didático e informativo sobre doação de sangue e realizar 

palestras sobre o procedimento da doação de sangue, tirando dúvidas, além de 

prestar apoio técnico no desenvolvimento das ações propostas pela escola, 

atendendo às exigências da Legislação vigente na área e afins.  

• Apoiar, promover e facilitar treinamento/capacitação da equipe de professores da 

escola nas questões técnicas e legais envolvidas na doação de sangue. 

• Participar efetivamente de possíveis campanhas de doação de sangue 

organizadas por pais e alunos no âmbito da escola, mediante disponibilidade de 

agenda. 

• Entrega do Selo Empresa Cidadã à escola após o primeiro ano de parceria. 

 

4. COMPROMISSO DA ESCOLA 

• Criar condições para funcionamento desta Parceria. 

• Incentivar e facilitar a divulgação das finalidades, abrangências e atividades do 

Programa. 

• Apoiar, promover e facilitar treinamento/capacitação da equipe de professores da 

escola nas questões técnicas e legais envolvidas na doação de sangue. 

• Promover e facilitar eventuais campanhas de doação de sangue no âmbito da 

escola, desde que consideradas úteis ao desenvolvimento das ações e 

organizadas dentro dos requisitos e disponibilidade do Hemoce. 
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5. PROCEDIMENTOS DA PARCERIA 

A escola poderá idealizar momentos para divulgação da doação de sangue, seus 

procedimentos e benefícios sociais através de ações educativas e promoção da 

doação de sangue no âmbito escolar, considerando professores, alunos, pais e 

funcionários.  

• Criação do Comitê Cidadania pelo Sangue (CCS): 

1) A escola deverá indicar 10 - 12 pessoas, escolhidas entre funcionários e 

professores para integrar o referido comitê.  A critério da escola, alunos e pais 

de alunos poderão integrar o Comitê, desde que não ultrapassem 50% do 

número total de participantes. 

2) Os membros indicados para compor o CCS serão treinados pelo Hemoce para 

tornarem-se multiplicadores da doação de sangue no ambiente da escola e 

serão responsáveis por oportunizar e favorecer sua divulgação e realização. 

• Ações educativas:  

1) Palestras educativas com informações sobre doação de sangue e sua 

importância. Estas palestras de  sensibilização têm duração média de 20 minutos 

e podem ser acompanhadas da exibição de vídeos educativos, com necessidade 

de equipamento multimídia como  material de apoio.  

2) Fixação de cartazes e distribuição de material informativo e motivador da 

doação de sangue nas dependências da Instituição ou através de mala direta e 

outras formas de comunicação com pais e professores utilizadas pela escola. 

3) Participação no Concurso Anual de Frases e desenhos sobre a doação de 

sangue. 

4) Treinamento dos professores da área de biologia e ciências humanas no 

procedimento da doação de sangue para multiplicação das informações. 

5) Participação do Hemoce em feiras de Ciências, e outros momentos 

comemorativos da escola com palestras e divulgação da doação de sangue. 

6) Emissão de mensagens no cartão de ponto e/ou boletos para pagamento de 

mensalidades e qualquer outro material que possa ser usado como divulgação 

interna e externa, informando que a Instituição está comprometida com a  
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promoção da doação de sangue. 

7) Agendamento de visitas ao Hemoce (HEMOTUR) para vivência in loco do 

processo de doação e conhecimento dos aspectos técnicos envolvidos na 

produção de hemocomponentes e transfusão. 

Ações de coleta de sangue: 

• Promoção da doação de sangue 

1) Utilização do Projeto Caravana da Solidariedade para trazer grupos de alunos, 

pais, professores e funcionários para realizar doação de sangue na sede do 

Hemoce. 

2) Utilização do Projeto Hemoce sobre Rodas (Coleta Externa) com viabilização 

de estrutura para coleta de sangue nas dependências da escola ou recebimento 

da Unidade Móvel de Coleta de Sangue do Hemoce. 

O calendário e o agendamento das palestras é definido de acordo com a 

disponibilidade de ambas as partes. 

  

Observações: 

- Para agendamento e programação das ações a escola deve entrar em contato com 

o Serviço de Captação de Doadores de Sangue do Hemoce, através do telefone 

3101.2300, no horário de 7:30 às 17:30, de segunda a sexta-feira.  

- Todas as ações devem estar de acordo com as especificações da Portaria nº 1.353 

de 14 de junho de 2011 e RDC 57/2010 ou legislação que as substituam, não se 

podendo descumprir as regras nelas estipuladas em qualquer situação. 

- O agendamento das ações planejadas pela escola deve obedecer a disponibilidade 

de datas e horários por parte do Hemoce para realização dos serviços solicitados. 
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PROJETO 

Escola Cidadã 
Sangue Novo no Hemoce    

      FICHA DE CADASTRAMENTO  

 

1.  Nome da Escola 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2.  Endereço: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Telefone/ Fax: 

_________________________________________________________________ 

 

4. Responsável pelo cadastramento/ cargo ou função: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Funcionário para contato/ telefone/ horário de expediente: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Fortaleza, _____/____/______ 
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PARCERIA 

Escola Cidadã 
Sangue Novo no Hemoce 

 

TERMO DE ANUÊNCIA  

       

Estamos de acordo com as condições acima expostas e, portanto, dispostos a 

fazê-las cumprir por ambas as partes, comprometendo-nos a zelar pela sua 

observação, evitando desvios por interesses particulares que venham a prejudicar 

o bom funcionamento deste programa. Assim sendo, ficaremos cientes da 

renovação do mesmo ao contarmos com dois anos após sua assinatura. 

 

 

_______________________________________ 

Diretor(a) Geral do Hemoce 

 

 

 

______________________________________ 

Diretor(a) Técnico(a) do Hemoce 

 

 

 

_________________________________________ 

Diretor(a) da Escola 

 

 

Fortaleza, _______ de ______________________ de _______ 


