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1 - DE QUE TRATA ESTE REGULAMENTO? 

Este regulamento apresenta o Desafio de Governo Aberto aos estudantes da Rede 
Municipal de Ensino de São Paulo. O objetivo da iniciativa é abrir um espaço de 
diálogo e construção conjunta com as crianças e jovens a respeito das políticas 
públicas municipais de Governo Aberto. 

A cidade de São Paulo vem se empenhando para implementar ações que deixem a 
administração pública mais transparente e participativa. E, como parte desse 
processo de abertura, quer incluir e ouvir crianças e jovens, que são atores 
importantes no território e essenciais para a promoção da cidadania.  

Dessa forma, este regulamento apresenta e divulga o Desafio de Governo Aberto 
2020 para estudantes da Rede Municipal de Ensino. Dessa forma, crianças e jovens 
matriculados nas escolas municipais podem se inscrever e enviar suas produções 
sobre como enxergam e vivenciam as políticas públicas de Governo Aberto na 
cidade.  

2 - O QUE É GOVERNO ABERTO? 

Governo aberto é um paradigma de governança que instituições públicas de todo o 
mundo vêm adotando para aproximar diferentes setores da sociedade das políticas 
públicas, com mais transparência, metodologias participativas e tecnologias abertas. 
Na educação pública, é um conceito capaz de mobilizar as diferentes correntes do 
chamado movimento open  para a melhoria das políticas educacionais, da gestão à 
sala de aula.  

Ou seja, o Governo Aberto na Educação tem como objetivo promover a participação 
da comunidade escolar nas questões sobre o ensino público e, também, informar 
melhor a população sobre o que o governo está fazendo ou pretende fazer.  

 

3 - QUAL SERÁ O DESAFIO? 

O desafio proposto aos estudantes será a construção de peças de comunicação 
(como podcast, vídeos, fotos, slams, entre outras - ver item 6) sobre Governo Aberto e 
seus princípios (participação social, transparência, inovação e integridade) no 
dia-a-dia do aluno e da comunidade escolar. 
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Essas produções deverão buscar respostas para uma ou mais das perguntas listadas 
abaixo: 

1) O que é governo aberto para você? 

2) O que você acha que o governo poderia fazer para ser mais aberto? 

3) O que você gostaria que sua escola fizesse para que ela fosse mais aberta? 

4) Por que o governo aberto é importante para as/os estudantes?" 

Para os alunos que participarão deste desafio serão oferecidas oficinas online sobre 
o tema de Governo Aberto, com direito à certificação. A participação nas oficinas não 
é obrigatória para envio das produções.  

O desafio será realizado inteiramente de forma remota, por conta da situação de 
emergência na cidade de São Paulo provocada pela pandemia do novo Coronavírus. 
Dessa forma, as peças de comunicação deverão ser criadas pelos alunos em suas 
casas, da forma que quiserem e com os materiais e ferramentas que tiverem. 

As peças de comunicação serão apresentadas e divulgadas em novembro em sites e 
redes sociais institucionais da Prefeitura. 

Todos os estudantes que participarem do desafio receberão certificado após o envio 
das peças de comunicação. Dessa forma, serão duas certificações: uma para a 
participação nas oficinas e outra para o envio da produção.  

  

4 - QUAL A DURAÇÃO? 

O desafio terá início em agosto e terminará em novembro. 
 
Cronograma 

Abertura das inscrições: 14 de agosto de 2020 
Encerramento das inscrições: 28 de agosto de 2020  
Primeira oficina de formação sobre Governo Aberto: 10 de setembro de 2020  
Segunda oficina de formação sobre Governo Aberto: 14 de setembro de 2020 
Período para o desenvolvimento das peças de comunicação: 15 de setembro de 
2020 à 31 de outubro de 2020. 
Semana de apresentação dos trabalhos: Novembro, semana a definir 
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As datas apresentadas podem sofrer alterações. Caso haja mudança nelas, isso será 
amplamente divulgado aos participantes inscritos. 
 

5 – QUEM PODE PARTICIPAR? 

Estudantes da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo. Professores 
também serão bem-vindos para trabalhar com os estudantes nos projetos. Para 
participar, é preciso informar um e-mail e um número de celular para contato. 
 

6 – QUAL O FORMATO POSSÍVEL? 

O formato das peças de comunicação é livre. Ele será definido pelos próprios 
estudantes. Alguns formatos possíveis são: vídeos , podcast, textos , batalha de slam, 
murais, quadrinhos (HQ), fotografia, blogs, artes para mídias sociais, fanzine, revista, 
entrevista, contação de história, entre outros.  
 

7 - E SE EU TIVER DÚVIDAS? 

Caso tenha dúvidas sobre o regulamento ou ao conteúdo de Governo Aberto, poderá 
entrar em contato por meio do e-mail patiodigital@sme.prefeitura.sp.gov.br.  
 

8 – COMO POSSO ME INSCREVER? 

As inscrições poderão ser individuais ou em grupo (de até três estudantes). A 
inscrição deverá ser efetuada pelo preenchimento de formulário online disponível no 
endereço eletrônico: https://forms.gle/THQHSWZACTBTLcCM9  no período de 14 de 
agosto de 2020 até às 23 horas do dia 28 de agosto de 2020. 

Após a submissão, será enviado por e-mail uma confirmação. Após o encerramento 
das inscrições, entraremos em contato com os estudantes confirmando a participação 
no desafio e apresentando os próximos passos. 
 
Caso tenha problemas com o formulário de inscrição, entre em contato pelo e-mail 
patiodigital@sme.prefeitura.sp.gov.br com o assunto “Formulário - Desafio de 
Governo Aberto 2020”.  
 

9 - DO ENVIO DAS PRODUÇÕES 

As produções em formato digital devem ser enviadas por e-mail para 
patiodigital@sme.prefeitura.sp.gov.br. Caso os seus arquivos sejam grandes, é 
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preciso utilizar alguma ferramenta de compartilhamento de arquivo (como o Drive do 
GoogleClassroom), subir o arquivo na plataforma e enviar por e-mail o link. 

10 - TERMO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGEM/ÁUDIO 

Para participar do Desafio, é preciso concordar com a divulgação das produções. Se 
a peça de comunicação mostrar a imagem ou voz de uma pessoa, ela deve assinar o 
termo de autorização uso de imagem e voz. Cada pessoa cuja imagem ou voz 
aparece na produção deve baixar o termo de autorização, assinar, escanear (ou tirar 
uma foto).  

Esses termos devem ser enviados por e-mail junto com a produção na qual essas 
pessoas aparecem (para o e-mail patiodigital@sme.prefeitura.sp.gov.br com o assunto 
“Termo de Disponibilização de Imagem/Áudio”). 

Para os participantes menores de 18 anos de idade, o termo de autorização de 
imagem e voz deve ser assinado pelo(a) responsável (preferencialmente, pela mãe ou 
pai da criança ou do jovem). 

Baixe aqui o termo de autorização de imagem e voz para menores de 18 anos. 

Baixe aqui o termo de autorização de imagem e voz para maiores de 18 anos. 

 
11 - TEM ALGUMA DÚVIDA? 

Ficou com alguma dúvida ainda? Entre em contato pelo e-mail 
patiodigital@sme.prefeitura.sp.gov.br com o assunto “Dúvida - Desafio de Governo 
Aberto 2020” 
 

12 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

● Os estudantes e professores que participarem deste desafio não receberão 
recursos da Prefeitura Municipal de São Paulo; 

● A Prefeitura Municipal de São Paulo não se responsabilizará pelos atos, 
contratos, ou compromissos assumidos de natureza comercial, financeira, 
trabalhista ou outra, realizados pelo contratado para fins do desafio. 
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