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OLHAR DA SOCIEDADE CIVIL: AVANÇAR 
NA PARTICIPAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

● Ampliar a vivência escolar nos territórios e melhorar o 
relacionamento com a comunidade, estimulando a participação;

● Compartilhar responsabilidades entre a comunidade escolar - 
diretoria, professores, servidores e as famílias dos educandos e a 
comunidade;

● Aplicação do Currículo da Cidade incluindo educação política e 
cidadã para fortalecer a cultura de governo aberto;

● Engajamento e responsabilização nos investimentos na rede 
pública de educação pós-pandemia.



EDUCAÇÃO NA CIDADE DE SÃO 
PAULO EM NÚMEROS

 4.

~ 1 milhão de alunos, 
principalmente entre 0 
e 5 anos

+ 3,5 mil escolas 
públicas

+ 2 mil contratos de 
bens e serviços

+ 2.2 milhões de 
refeições servidas aos 
alunos

+ 80 mil servidores, 
sendo 60 mil 
professores

+ 70 mil alunos com 
transporte gratuito 



Hoje, mais de 13 bilhões do 
orçamento da Prefeitura de São 
Paulo estão destinados à Educação. 
Isso corresponde cerca de 27% do 
orçamento do Poder Executivo.

 5.
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DIRETORIAS 
REGIONAIS DE 
ENSINO
A região da cidade de São Paulo 
é dividida em treze regiões 
administrativas para a 
Educação, chamadas de DREs



Nas regiões das DRES, 
há cerca de 3.500 
unidades, divididas em:

● Educação Infantil (CEIs, CEMEIs, 
EMEIs)

● Centros de Educação e Cultura 
Indígena (CECIs)

● Educação de Jovens e Adultos 
(EMEFs, CIEJAs e CMTCs)

● Centros Educacionais Unificados 
(CEUs)

● Educação Bilíngue para Surdos 
(EMEBS)

● Ensino Fundamental e Médio 
(EMEFs e EMEFMs)

 7.
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PÁTIO DIGITAL COMO POLITICA DE 
GOVERNO ABERTO

Transparência

Colaboração

Inovação

Governo aberto é um 
paradigma de governança que 
tem sido adotado em todo 
mundo para aproximar os 
cidadãos do setor público. 

A partir dessa perspectiva, a 
iniciativa foi instituída na SME, 
com ações em três eixos:

Abertura de dados

Soluções para problemas públicos

Metodologias para interação com 
a sociedade
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Lugar de discutir 
ideias, conhecer 
gente nova

De saber das 
novidades, do que 
está acontecendo

De sair da rotina, dar 
espaço à criatividade

De inventar novas 
brincadeiras, fazer junto

MAS POR QUE PÁTIO DIGITAL?



NOSSOS PRINCIPAIS 
OBJETIVOS

● Promover espaço e metodologias de colaboração entre 
governo, Academia, sociedade civil e setor privado;

● Aprimorar e automatizar processos de gestão da Rede 
Municipal;

● Aumentar os níveis de transparência ativa e abertura de 
dados da SME;

● Entregar serviços digitais e ferramentas tecnológicas à 
comunidade escolar e à população em geral;

● Fortalecer o controle das políticas educacionais e da 
aplicação de recursos por parte da gestão e da sociedade.

 10.



COMPROMISSO 
04 - EDUCAÇÃO
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COMPROMISSO DE EDUCAÇÃO NO 
PLANO DE AÇÃO

● Instrumentalizar a sociedade com 
mecanismos de informação que 
permitirão maior acompanhamento 
das políticas educacionais

● Desenvolvimento de instrumentos 
que traduzam em linguagem cidadã o 
orçamento da SME, considerando a 
dimensão territorial

● Orçamento e execução da Secretaria 
Municipal da Educação como 
informações de difícil compreensão

● Dificuldade em obter detalhes das 
despesas por região da cidade ou por 
escola

DESAFIO SOLUÇÃO



MARCOS DA EDUCAÇÃO

01

Desenvolvimento de ferramenta 
digital para permitir a localização 
regionalizada nas Diretorias 
Regionais de Educação (DREs) e 
Unidades Educacionais (UEs) da 
execução dos recursos e 
transferências públicas em 
linguagem acessível. 

Promover encontros abertos e 
formações com a sociedade 
civil sobre os mecanismos de 
acompanhamento e controle 
social dos recursos 
orçamentários da Educação. 

 13.

02



03

Promover com os estudantes 
da Rede Municipal de Ensino 
de São Paulo projetos 
baseados nos princípios de 
governo aberto voltados às 
suas Unidades Educacionais, 
envolvendo também as 
comunidades escolares e dos 
entornos. 

Realizar eventos para 
apresentação dos projetos de 
governo aberto desenvolvidos 
nas Unidades Educacionais e 
trocas de experiências entre 
os estudantes. 

04

MARCOS DA EDUCAÇÃO
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Perguntas?
 15.
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Fazendo um pedido pelo 
Sistema Eletrônico de 
Informações (e-SIC)

Acessando o Portal de Dados 
Abertos

Aprendendo sobre as  
plataformas da Secretaria 
Municipal da Educação

MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA 
NA EDUCAÇÃO



 17.

PORTAL DE 
DADOS 

ABERTOS
Hoje, a SME é o órgão com mais 

bases de dados 
disponibilizadas no Portal de 
Dados Abertos (34 conjuntos 

disponíveis)
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Acessando o Portal de Dados 
Abertos
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Acessando o Portal de Dados 
Abertos
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Acessando o Portal de Dados 
Abertos
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Acessando o Portal de Dados 
Abertos
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PASSO A PASSO PARA ACESSAR AS 
INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO NO 

PORTAL DE DADOS ABERTOS

Acesse o link: 
http://dados.prefeitura.sp

.gov.br

01

04
Clique em cima da caixinha ou 

acesse este link: 
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/or

ganization/educacao1

Clique em "Órgãos" no 
canto superior esquerdo

02

05
Role a página e clique 

no conjunto que 
desejar saber mais 

informações!

Role a página até 
encontrar a caixinha 

"Educação - SME"

03

06
Por fim, escolha a base 
específica, clique em 

"Explorar"e depois 
"Baixar/Transferir"

http://dados.prefeitura.sp.gov.br
http://dados.prefeitura.sp.gov.br
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/organization/educacao1
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/organization/educacao1


PLATAFORMAS DA 
SECRETARIA 

MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO
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ESCOLA 
ABERTA

Encontrar as escolas municipais 
buscando por nome ou por endereço. 

Para cada escola, é possível consultar os 
principais números da unidade escolar. 

Link:
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br

/escolaaberta/

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/escolaaberta/
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/escolaaberta/
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Visualização do currículo da cidade, 
buscar e explorar sequências, encontrar 

conexões entre objetivos e práticas.
Link: 

https://curriculo.sme.prefeitura.sp.gov.br

CURRICULO DIGITAL 
DA CIDADE DE SÃO 

PAULO

https://curriculo.sme.prefeitura.sp.gov.br
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Acompanhamento de demanda e 
geração de vagas na Educação Infantil, a 

partir do endereço e da faixa etária.
Link: 

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br
/vaga-na-creche/

VAGA NA CRECHE

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/vaga-na-creche/
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/vaga-na-creche/
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Consulta de cardápios escolares por 
unidade educacional, avaliação da 
qualidade das refeições e prevê a 

interação com o Robô Edu por meio das 
redes sociais

Link: 
https://pratoaberto.sme.prefeitura.sp.gov.

br

PRATO ABERTO

https://pratoaberto.sme.prefeitura.sp.gov.br
https://pratoaberto.sme.prefeitura.sp.gov.br
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E SE A INFORMAÇÃO 
QUE EU QUISER NÃO 
ESTIVER NO PORTAL 
DE DADOS ABERTOS 
OU NAS 
PLATAFORMAS?
A resposta é simples: acessando o 
e-SIC! Link: 
https://esic.prefeitura.sp.gov.br/Accou
nt/Login.aspx

https://esic.prefeitura.sp.gov.br/Account/Login.aspx
https://esic.prefeitura.sp.gov.br/Account/Login.aspx


SISTEMA 
ELETRÔNICO DE 
INFORMAÇÕES 

(E-SIC)



SME como órgão 
mais demandado

PEDIDOS DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO

 30.

649

SME como segundo 
órgão mais 
demandado

623 759

SME como segundo 
órgão mais 
demandado

201920182017
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Cadastro no sistema



 32.

Cadastro no sistema
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Cadastro no sistema
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Cadastro no sistema
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Acesso ao sistema



 36.

Acesso ao sistema
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Acesso ao sistema
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PASSO A PASSO PARA REGISTRAR 
UM PEDIDO DE ACESSO À 

INFORMAÇÃO

Crie o cadastro e acesse o 
e-SIC neste link: 

https://esic.prefeitura.sp.go
v.br/Account/Login.aspx

01

04
Escreva o seu pedido de 
forma clara, sem colocar 

dados pessoais

No canto esquerdo, 
clique em "Registrar 

pedido"

02

05
Autorize ou não a 
publicação da sua 

pergunta!

Selecione o órgão para 
qual deseja fazer o 

pedido de informação

03

06
Clique em enviar. 

Agora, só esperar a 
resposta do órgão por 

e-mail!

https://esic.prefeitura.sp.gov.br/Account/Login.asp
https://esic.prefeitura.sp.gov.br/Account/Login.asp


CAMINHOS PARA 
INFORMAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 
DA SME
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Portal da Transparência

CONTRATOS
E-negócios

COMPRAS PÚBLICAS
Secretaria da Fazenda

ORÇAMENTO  E EXECUÇÃO
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Orçamento



 42.

Orçamento



 43.

Orçamento
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PASSO A PASSO PARA ACESSAR O 
ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO

Acesse o link: 
http://orcamento.sf.pre
feitura.sp.gov.br/orca

mento/

01

04
Acesse "Demonstrativo da 

Receita e Despesa por 
Categoria Econômica" para 

identificar valores da Receita e 
Despesa

Clique na aba "LOA" - Lei 
Orçamentária Anual

02

05
Acesse "Demonstrativo da 

Despesa por Órgão, Op. 
Especial, Projeto e 

Atividade" para verificar a 
distribuição do orçamento

Selecione o Exercício 
(Ano) desejado

03

06
Abrirá em uma outra aba 

páginas com as informações! 
Para ver a alocação do 

orçamento da Educação, 
procure por "Secretaria 
Municipal da Educação"

http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/
http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/
http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/
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Execução



 46.

Execução



 47.

Execução
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PASSO A PASSO PARA ACESSAR AS 
DESPESAS DA EDUCAÇÃO

Acesse o link: 
http://orcamento.sf.pre
feitura.sp.gov.br/orca

mento/

01

04
Role a página até a 

Base de Dados e baixe 
o formato desejado no 

Exercício 2020 

Clique na aba "Execução"

02

05
Role a página até o 

Quadro Detalhado de 
Despesa e clique no 

formato desejado

Selecione o Exercício 
(Ano) desejado

03

06
Baixe as planilhas e 

explore! Para visualizar as 
informações da 

Educação, filtre por sigla 
do órgão "SME"

http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/
http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/
http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/
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Compras Públicas
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Compras Públicas
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Compras Públicas
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Compras Públicas
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PASSO A PASSO PARA VERIFICAR 
PROCESSOS DE COMPRAS 

PÚBLICAS

Acesse a plataforma do 
e-negócios: 

http://e-negocioscidades
p.prefeitura.sp.gov.br

01

04
Preencha demais campos, se 

necessário: modalidade, status, 
publicação e abertura de 

sessão

Clique em Buscar no 
lado direito, na 

caixinha de Serviços

02

05
Clique em Buscar

Selecione o Licitador (no 
caso a Secretaria Municipal 

de Educação) e o 
departamento desejado

03

06
Selecione o processo 

que gostaria de 
acompanhar!

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br
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Contratos
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Contratos
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Contratos
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Contratos



 58.

Contratos
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PASSO A PASSO PARA 
VERIFICAR OS CONTRATOS DA 

EDUCAÇÃO

Acesse o Portal da 
Transparência: 

http://transparencia.pr
efeitura.sp.gov.br/Pagi

nas/home.aspx

01

04
Caso deseje baixar 
todos os contratos, 
selecione o formato 

desejado

Role a página até 
achar a caixinha 

"Contratos, Convênios 
e Parcerias"

02

05
Para ver a íntegra do 
contrato clique em 

"Íntegra"

Clique e selecione a 
busca por órgão, escolha 
a Secretaria Municipal da 

Educação e o ano 
desejado. Clique na lupa

03

06
Para ver as 

informações 
principais clique em 

"Extrato"

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx


Perguntas?
 60.



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
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Mais alguma dúvida? Entre em contato 
conosco:

smecotac@sme.prefeitura.sp.gov.br
patiodigital@sme.prefeitura.sp.gov.br

+55 11 3396-0563

Balanço de abertura de informações 
(2016-2019)! 

OBRIGADA!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:smecotac@prefeitura.sp.gov.com
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/coordenadoria-de-transparencia-ativa-e-controle-interno-cotac/
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/coordenadoria-de-transparencia-ativa-e-controle-interno-cotac/

