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Cidade de São Paulo 
12 milhões de pessoas



Educação Pública em números

~1 mi
alunos matriculados, 
principalmente entre 
0 e 5 anos

+ 2 mil
contratos de bens 
e serviços

+ 85 mil
servidores, 
incluindo 60 mil 
professores

+ 3,5 mil
escolas públicas. 
90% em creches 
públicas

+ 2.2 mi
refeições servidas 
para todos os 
alunos

+ 70 mil
alunos com 
transporte gratuito

+ R$ 10 bi
orçamento anual 
para educação

+ 60 mil
famílias 
esperando por 
vagas



TRANSPARÊNCIA
Ações de abertura de dados

COLABORAÇÃO
Metodologias para interação com a sociedade

INOVAÇÃO
Criação de soluções para problemas públicos

Iniciativa  da Secretaria Municipal de Educação para a implementação de uma 

política de governo aberto com três eixos de atuação: 

O QUE É O PÁTIO DIGITAL?
Portaria nº 3.786 de 17 de abril de 2017



DOIS CONCEITOS QUE DEVEM 
CAMINHAR JUNTOS

TRANSPARÊNCIA ATIVA
Informação acessível e relevante a diferentes públicos; ex: painéis, 

sites, consultas web.

DADOS ABERTOS
Mais especificamente bases de dados, em formato legível por 

máquina, com licença que permita reúso e distribuição; ex.: Portal 

de Dados Abertos e Microdados  



FORMAÇÃO DE 
COMUNIDADE
Em espaços de inovação, é fundamental a 

existência de uma comunidade vibrante de 

pesquisadores, cientistas de dados, 

programadores e cidadãos interessados em 

botar a “mão na massa”. 

A comunidade meetup do Pátio já 
reúne mais de 800 integrantes



Transformando dados 
e transparência em 
serviços



2º PLANO DE TRANSPARÊNCIA
ATIVA E DADOS ABERTOS - 2018 
Construção participativa iniciada



PLANO DE TRANSPARÊNCIA
ATIVA E DADOS ABERTOS 
Resultados

Com a ação, a SME se tornou a área com mais dados abertos na Prefeitura de São 

Paulo. Primeiro ciclo teve fim em abril de 2018. O documento publicado contém 67
ações para 56 bases de dados mapeadas

Abertura inédita de microdados históricos da Rede Municipal: 18 anos de dados 

abertos sobre matrículas e perfil dos alunos

Engajamento em processos participativos



PLANO DE TRANSPARÊNCIA
ATIVA E DADOS ABERTOS 
Inovações

● Torna transparente o processo de abertura;

● Construído de forma participativa;

● Conectado a processos de inovação e colaboração;

● Orientado para a demanda social por dados.





PRATO ABERTO
Primeiro resultado do Ciclo de Inovação 
Aberta do Pátio, o Prato Aberto é uma 

ferramenta digital desenvolvida para dar 

mais transparência aos cardápios das 

escolas da Prefeitura de São Paulo

O Robô Edu, um atendente virtual, 

interage com dúvidas e consultas 

dos usuários via Facebook e 

Telegram, além de coletar 

avaliações da merenda. É o 

primeiro “chat bot” da Prefeitura.







FILA DA CRECHE
Ferramenta para dar 
transparência inédita à demanda 
cadastrada em educação infantil -
creches, permite a consulta e 

comparação de endereços. Deve 

evoluir para estimar tempo de 

espera.



MAIS TRANSPARÊNCIA 
NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Página de transparência temática reuniu informações inéditas sobre os 

contratos e fornecimento da alimentação escolar



MAIS TRANSPARÊNCIA 
NAS PARCERIAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Página de transparência temática reuniu informações inéditas sobre os 

termos de colaboração com organizações parceiras de creches



Em ação inédita, a 

Secretaria Municipal de 

Educação está promovendo 

a abertura de códigos de 

seus sistemas



DADOS E MICRODADOS



TUTORIAIS COLABORATIVOS



PLATAFORMA PARA O CURRÍCULO DA CIDADE
Segundo Ciclo de Inovação Aberta do Pátio

Status: em desenvolvimento



Apoiar os professores da Rede 

Municipal de São Paulo na 

implementação do novo 

currículo ao mesmo tempo 

em que seus conteúdos são 

publicamente disponibilizados 

em licença aberta 

Recursos Educacionais 

Abertos (REA)



O Currículo e os 
Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável da 
ONU
O novo Currículo da Cidade 

incorporou em sua concepção 

os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), que foram 

relacionados aos objetivos de 

aprendizagem e às 

sequências didáticas



IMERSÃO INICIAL
OFICINA COM PROFESSORES

diretrizes 
para 

plataforma

05
necessidades
mapeadas

participantes
2550



COMO::

3 dias (2,3 e 4 de Maio de 2018)

1 meetup com professores

Casa do Pátio Digital em SP

participantes áreas da 
SME

empresas 
parceiras 

Usuários 
testes

Áreas participantes:

Pátio (COTAC, COTIC e ASCOM)

COPED

ASCOM

MVPS 
planejados

O SPRINT

22 2 5 12 3



FASE DE DESENVOLVIMENTO 
E INCLUSÃO DE CONTEÚDOS

lançamento 
MVP1

SET
COMO::

Alinhamento interno

Teste com novos usuários

CONTEÚDOS 
DO CICLO 

DE 
ALFABETIZAÇÃO



conteúdos abertos
dados abertos
códigos abertos
+ colaboração
=inovação (que importa)



Para saber mais:
patiodigital.prefeitura.sp.gov.br

patiodigital@sme.prefeitura.sp.gov.br

https://www.meetup.com/pt-BR/Encontros-abertos-SME/


