
Perguntas Frequentes (FAQ) 
 

Projeto Janelas para o Amanhã 
 
 

a) O que é o Projeto Janelas para o Amanhã? 
 
A Petrobras está lançando uma chamada pública para formar um cadastro de escolas 
públicas  para a possível doação de computadores recondicionados e realização de 
formações digitais por meio do Projeto Janelas para o Amanhã. 
 
Serão doados entre 05 e  40 computadores por escola e serão ofertadas formações para 
aperfeiçoamento de prática docente através de tecnologias digitais para professores de 
escolas do ensino fundamental e formações em empoderamento digital para jovens do 
ensino médio.  
 
O objetivo é contribuir na formação de professores do ensino fundamental, 
fortalecendo a diversificação de metodologias e didáticas pela utilização da tecnologia, 
e de estudantes do ensino médio, facilitando seu ingresso no mercado de trabalho e a 
geração de renda através do empoderamento digital. 
 
 

b) Como posso participar? 
 
Nessa  etapa, poderão se inscrever e participar do processo seletivo as escolas públicas 
da área de abrangência das operações e atividades da Petrobras no estado do Espírito 
Santo, nos municípios e comunidades do Anexo I (Lista de Municípios e Comunidades). 
 
As inscrições iniciaram dia 20/09/2021, são gratuitas e devem ser realizadas 
exclusivamente no site de inscrições https://petrobr.as/janelas-es no período 20 de 
setembro a 10 de outubro de 2021, por meio do preenchimento completo do 
formulário. 

 
Para inscrição no processo, as escolas precisam ter o consentimento da Secretaria de 
Educação responsável. 
 
 

 
c) Como será o processo de seleção das escolas participantes do projeto? 

 
As escolas inscritas devem atender aos seguintes critérios eliminatórios para participar 
do projeto: 
 
1. As escolas devem ser públicas, atuarem em pelo menos uma das seguintes etapas 
escolares (i)  com ensino fundamental I, (ii) ensino fundamental II ou (iii) ensino 
médio e estar situadas em (ou atuar com a população de) comunidades da área 



de abrangência das operações e atividades da Petrobras que constam no Anexo I - Lista 
de Municípios e Comunidades ES. 
  
2. As escolas devem ter infraestrutura física (sala dedicada e mobiliário para receber o 
número mínimo de 5 computadores) e tecnológica (banda larga de no 
mínimo 7mbps e instalação elétrica) adequadas para receber a doação dos 
computadores.  
 
Caso haja mais escolas inscritas e aptas do que computadores disponíveis, a Petrobras 
utilizará a análise da relevância da comunidade onde a escola está inserida para o 
relacionamento comunitário, em relação à área de abrangência de nossas operações, 
como critério classificatório para definir as escolas selecionadas. 
 
Nessa chamada pública, serão contempladas até 92 escolas.  
 

d) Como será divulgado o resultado da seleção das escolas? 
 
As escolas selecionadas para participar do projeto serão comunicadas pelo e-mail 
cadastrado na inscrição e o resultado, com a lista das escolas selecionadas, também 
será publicado no site https://petrobr.as/janelas-es  a partir do dia 25 de outubro de 
2021. 

 
e) Quando a minha escola vai receber os computadores e quando o projeto 

iniciará? 
 
No estado do Espírito Santo a doação dos computadores ocorrerá a partir de dezembro 
de 2021, conforme a disponibilização dos equipamentos pela Petrobras, estando o início 
das formações digitais previsto para iniciar a partir de março de 2022. 
 

f) Como será formalizada a participação da escola no projeto? 
 
As doações dos computadores serão formalizadas mediante a assinatura de Termo de 
Doação pela Secretaria de Educação responsável e de Termo de Parceria pela escola 
para participação no projeto de formação digital, conforme as etapas de 
disponibilização dos equipamentos pela Petrobras.  
 
Após a seleção da escola, a Petrobras enviará por e-mail a listagem de documentos 
necessários. 
 

a) Em caso de dúvidas sobre o Projeto Janelas para o Amanhã, em qual canal devo 
buscar informações?  

 
Em caso de dúvidas que não estejam respondidas no Regulamento e na FAQ, deverá ser 
feito o contato com o SAC Petrobras, telefone 0800 728 9001. 
 
 
 
 

 



 
 
 


