
 
 

 
 

A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia recebeu a proposta de participar do edital Janelas para o 
amanhã/Petrobrás que foi lançado, no dia 31de março. Esse Programa de Inclusão Digital, que prevê a 
formação em tecnologia da informação para alunos e professores de escolas da rede pública de ensino no 
estado do Rio de Janeiro, não estava no planejamento inicial da Secretaria, porém em virtude da 
relevância da proposta de inclusão digital para o enriquecimento das ações pedagógicas nas unidades 
escolares, realizamos as inscrições. O projeto prevê a doação de computadores para as escolas e tem 
potencial para ampliar o acesso digital a estudantes dos ensinos fundamental e médio. 
  
Os computadores também serão entregues em etapas, até 2022. De forma alinhada ao conceito de 
economia circular, os desktops e notebooks já foram utilizados na Petrobras e passaram por 
recondicionamento em perfeitas condições de uso e com vida útil ampliada. Os equipamentos ficarão nas 
escolas e contarão com suporte técnico por um período de dois anos. 
 
A formação em tecnologia da informação ficará a cargo da Recode, organização da sociedade civil que 
utiliza a informática como mecanismo de inclusão e empoderamento digital de comunidades vulneráveis.  
 As inscrições das escolas para a seleção do projeto “Janelas para o Amanhã” foram feitas no 
site https://petrobr.as/janelas-amanha pelas unidades escolares. 

A primeira etapa do programa contemplou escolas públicas de 20 municípios do Rio Janeiro. Dentre os 
municípios, Armação dos Búzios receberá equipamentos para cinco unidades escolares.  Foi divulgada a 
listagem de escolas que atendem a todos os critérios eliminatórios da chamada pública do Rio de Janeiro. 
As escolas E. E. Mz. Profª. Eulina de Assis Marques, E. M. Ver. Antônio Alípio da Silva, Escola Municipal 
José Pereira Neves Júnior, Escola Municipal Profº Darcy Ribeiro e Escola Municipalizada José Bento 
Ribeiro Dantas, estão aptas a receber a doação de computadores, à medida da disponibilidade dos 
equipamentos. 

Previamente a cada doação, a Petrobras entrará em contato com as escolas para as devidas orientações.  

Cronograma 

Inscrições das escolas 31/03 a 03/05 

Análise das inscrições 04/05 a 07/05 

Divulgação das escolas selecionadas Final de maio 

Entrega dos computadores A partir de 31/05 

Início das atividades do projeto 2º semestre de 2021 

 Em virtude do resultado positivo nas etapas supracitadas, realizamos vistorias nos espaços escolares 
destinados para o recebimento dos equipamentos e foi verificada a necessidade de adequação e 
aquisição de materiais diversos para manutenção dos cinco laboratórios. 

Segue abaixo a lista de materiais: 

Quantidade Descrição Dos Materiais 

10un. FOLHAS MDF BRANCO 18 mm 1,85X2,75mts 

150un. MÃO FRANCESA SUPORTE PRATELEIRA REFORÇADO 50CM 

450un. PARAFUSOS SOBERBO SEXTAVADO 2,5 POLEGADAS P/ BUCHA 8 
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450un. BUCHAS S8 P/ PARAFUSOS SEXTAVADOS 

100un. CAIXAS DE TOMADAS EXTERNAS CONDULETE 4X2 

90mts METROS CONDULETE ¾ 

90un. ABRAÇADEIRAS P/ CONDULETE ¾  

10un. CURVAS ¾ CONDULETE 

2un. ROLO DE FIO 100Mts 2,5mm AZUL 

2un. ROLO DE FIO 100Mts 2,5mm VERDE 

2un. ROLO DE FIO 100Mts 2,5mm VERMELHO 

5un. DJUNTORES C16 230/400V 

5un. CAIXAS PVC SOBREPOR P/ DJUNTORES 16C 

50un. FILTRO DE LINHA COM FUSÍVEL DE 5mA 

 

A aquisição deste material para os laboratórios será imprescindível para recebermos o projeto Janelas 
para o amanhã. 
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