BALANÇO DA ABERTURA DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO (2016-2019)
Nos últimos anos, a Secretaria Municipal da Educação (SME) vem empenhando-se com o
compromisso de abrir informações públicas educacionais, contribuindo com a cultura da
transparência governamental. Sendo assim, instituiu a iniciativa de Governo Aberto e
Transformação Digital "Pátio Digital" da Secretaria Municipal da Educação, que vem
desenvolvendo ações, em conjunto com as demais áreas da Secretaria, com o objetivo de
construir um governo mais aberto.
Sendo assim, o objetivo deste relatório é apresentar um breve balanço dessas ações que
permitiram disponibilizar informações educacionais da SME nos últimos quatro anos, em
transparência ativa e passiva, como por exemplo, novas plataformas digitais, abertura de base de
dados, entre outros.
1. Pedidos Respondidos via e-SIC
Em 2016, 2017 e 2019, a Secretaria Municipal da Educação foi o segundo órgão mais
demandado da Prefeitura de São Paulo em relação à transparência passiva. Em 2018, chegou a
ser o órgão mais demandado. Verifique a quantidade de pedidos realizados à Secretaria
anualmente:
GRÁFICO 1 - NÚMERO DE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO À SME (2016-2019)

Fonte: Relatórios da Lei de Acesso à Informação. Disponível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/ouvidoria/transparencia_passiva/index.php?p=261543
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Os pedidos e as respostas da SME podem ser encontrados em uma base no Portal de
Dados Abertos que disponibiliza todos os pedidos de acesso à informação da Prefeitura:
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/pt_PT/dataset/pedidos-de-informacao-protocolados-a-prefeit
ura-via-e-sic1.
2. O Plano Anual de Transparência Ativa e Dados Abertos da Secretaria Municipal de
Educação (PTDA-SME)
O Plano Anual de Transparência Ativa e Dados Abertos foi lançado em abril de 2017,
apresentando bases de dados e informações que já eram ou seriam publicadas pela SME
obedecendo às diretrizes de sua Política de Transparência Ativa e Dados Abertos (Portaria SME
nº7.720/2016). Dentro do Plano, a publicação de alguns conjuntos de dados e informações
desdobravam-se em mais de uma ação. Assim, havia 54 informações previstas para publicação
que representavam um total de 67 diferentes ações divididas em cinco eixos: (i) Acesso e
Permanência; (ii) Gestão Democrática; (iii) Financiamento; (iv) Qualidade da Educação; e (v)
Valorização dos Profissionais da Educação.
Das 54 bases de dados e informações previstas, 23 foram publicadas, 5 foram
parcialmente publicadas e 27 não foram publicadas. Entende-se por “publicadas” as bases e
informações que tiveram suas ações integralmente atendidas; por “parcialmente publicadas”
aquelas que tiveram uma ou mais ações previstas não atendidas; e por “não publicadas” aquelas
que não tiveram nenhuma das ações previstas atendidas. De maneira geral, as bases publicadas
encontram-se no Portal de Dados Abertos da Prefeitura de São Paulo, na página da Secretaria
Municipal de Educação. Demais informações podem ser encontradas também na página
institucional da SME.
Tabela 1 - PANORAMA GERAL DA IMPLEMENTAÇÃO DO PTDA-SME 2017
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É importante ressaltar que, apesar das bases previstas no PTDA 2017 não terem sido
disponibilizadas em sua totalidade, uma série de outros dados da SME foram abertos até
dezembro de 2019. Com isso, a SME tornou-se o órgão municipal com a maior quantidade de
conjuntos de dados disponibilizados no Portal de Dados Abertos. Abaixo encontra-se a relação
das bases de dados disponibilizadas que não se encontravam no PTDA-SME 2017.
3. Novas bases de dados disponibilizadas no Portal de Dados Abertos
NOME DA BASE DE DADOS
Alunos por turma e módulos previstos em legislação

Ambientes das Unidades Educacionais

Beneficiários do Programa Bolsa Família em Creches
Municipais e Conveniadas

Cadastro de escolas municipais, conveniadas e privadas

Censo Escolar na Cidade de São Paulo - 1996-2015
Concurso de Remoção - Vagas e Turmas
Diretorias Regionais de Educação - Informações
Geoespaciais
Enquetes do Pátio Digital

LINK DE ACESSO
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/turmas-e-ma
triculas
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/ambientes-d
as-unidades-educacionais
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/beneficiarios
-programa-bolsa-familia-creches-municipais-e-conveni
adas
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/cadastro-deescolas-municipais-conveniadas-e-privadas
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/censo-escola
r-na-cidade-de-sao-paulo-1996-a-2015
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/remocao
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/diretorias-re
gionais-de-educacao-informacoes-geoespaciais
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/enquetes-do
-patio-digital
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Evolutivo das vagas criadas em creche e demanda por
distrito - 2017

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/evolutivo-da
s-vagas-em-creche-e-demanda-por-distrito-2017

Hortas Escolares
Microdados - Atribuição de Aulas dos Servidores da

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/hortas-escol
ares
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/microdados-

Educação Municipal
Microdados - Perfil dos Servidores da Educação Municipal
Organizações credenciadas para atendimento da educação
infantil

servidores-atribuicao
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/microdadosservidores-perfil
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/organizacoes
-credenciadas-para-atendimento-da-educacao-infantil

Parcerias - Representantes Legais

Perfil dos educandos - Cor/raça, idade, sexo, necessidades
educacionais especiais

Tempo médio de Atendimento - Fila da Creche
Índice de Desenvolvimento da Educação Paulistana (IDEP)

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/parcerias-re
presentantes
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/perfil-dos-ed
ucandos-cor-raca-idade-sexo-necessidades-educacionai
s-especiais
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/tempofilacre
che
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/idep

4. Novas plataformas
Reiterando o compromisso da Secretaria Municipal de Educação, novas plataformas
digitais foram lançadas nos últimos quatro anos, no intuito de melhorar a qualidade dos serviços
prestados à comunidade escolar. Ainda, disponibilizamos desde 2017, os códigos de diversas
ferramentas digitais utilizadas pela secretaria em: https://github.com/prefeiturasp.
a. Escola Aberta
Na plataforma Escola Aberta você encontra as escolas municipais de São Paulo mais
próximas da sua localização ou buscando por nome ou por endereço. Para cada escola, é possível
consultar os principais números e informações das unidades educacionais. . Acesse a plataforma
em: https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/escolaaberta/
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PÁGINA INICIAL DA ESCOLA ABERTA

b. Currículo Digital da Cidade de São Paulo
O Currículo da Cidade de São Paulo foi desenvolvido em conjunto com muitos atores, a
partir dos conhecimentos produzidos e das práticas realizadas pelas professoras e professores
da Rede Municipal de Ensino ao longo dos últimos anos, além da participação de mais de 43 mil
estudantes ao longo de 2017, em paralelo às discussões sobre a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Conheça abaixo sua estrutura e navegue pela versão interativa. Acesse a
plataforma: https://curriculo.sme.prefeitura.sp.gov.br
PÁGINA INICIAL DO CURRÍCULO DIGITAL DA CIDADE DE SÃO PAULO
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c. Prato Aberto - Comida boa não tem segredo
A ferramenta permite a consulta de cardápios escolares por unidade educacional,
permite a avaliação da qualidade das refeições e prevê a interação do Robô Edu com usuários
por

meio

das

redes

sociais

Facebook

e

Telegram.

Acesse

a

plataforma:

https://pratoaberto.sme.prefeitura.sp.gov.br
PÁGINA INICIAL DA FERRAMENTA PRATO ABERTO

d. Vaga na Creche

Para que as famílias possam acompanhar a demanda e a geração de vagas nos centros de
educação infantil, a Secretaria Municipal de Educação desenvolveu uma ferramenta online que
permite saber como está a espera de acordo com o endereço e a faixa etária informada. Acesse
em https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/vaga-na-creche/.
PÁGINA INICIAL DA PLATAFORMA VAGA NA CRECHE
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Contato
Fique de olho nas nossas próximas ações! Caso deseje entrar em contato conosco, mande-nos um
e-mail:
smecotac@sme.prefeitura.sp.gov.br
patiodigital@sme.prefeitura.sp.gov.br
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