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INTRODUÇÃO 

Visando promover a integridade, a transparência e a inovação na Administração 

Pública, bem como fomentar o controle social, a Secretaria Municipal de Educação (SME) de 

São Paulo torna público seu Plano Anual de Transparência Ativa e Dados Abertos (PTDA).  

O PTDA-SME identifica as bases de dados disponíveis na SME e estabelece ações e um 

cronograma para tratamento e abertura de dados de forma transversal em todas as áreas da 

Secretaria. 

O documento se estrutura em dois pilares principais: “Transparência Ativa” e “Dados 

Abertos”. Entende-se por “Transparência Ativa” a publicitação de informações de interesse 

coletivo ou geral pela Administração Pública, independentemente de solicitação. “Dados 

Abertos”, por sua vez, incluem-se na transparência ativa governamental e atendem a 

requisitos específicos, como a possibilidade de serem utilizados, reutilizados e redistribuídos 

por qualquer indivíduo, a partir de formatos legíveis por máquinas e licenças livres.   

A iniciativa está inscrita no âmbito do “Pátio Digital – Política de Governo Aberto da 

Secretaria Municipal de Educação”. 

 

LEGISLAÇÃO 

Os seguintes normativos são referências na construção do PTDA-SME: 

 Lei Federal Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 – Lei de Acesso à Informação; 

 Lei Municipal nº 16.051, de 6 de agosto de 2014 – Lei Municipal de Dados Abertos;  

 Lei Municipal nº 16.271, de 17 de setembro de 2015 – Plano Municipal de Educação; e 

 Portaria SME Nº 7.720 de 22 de novembro de 2016 – Estabelece a Política de 

Transparência Ativa e Dados Abertos no âmbito da SME. 

 

 

METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO 

A construção do PTDA-SME ocorreu em três etapas, contando com a participação não 

apenas de servidores das unidades específicas da SME, como também de outras esferas 

governamentais; de pesquisadores e representantes de organizações da sociedade civil.  

Na primeira etapa, houve o mapeamento de bases junto às coordenadorias e unidades 

da SME, bem como compatibilização do plano com os principais instrumentos de 



 

planejamento e controle social, como o Plano Municipal de Educação. Coube ao Comitê 

Técnico da Política de Transparência Ativa e Dados Abertos da SME, instituído por meio da 

Portaria SME Nº 7.720 de 22 de novembro de 2016, validar o documento inicial. O Comitê é 

composto pela Coordenadoria de Controle Interno – COCIN; a Coordenadoria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação – COTIC e o Centro de Informações Educacionais – CIEDU.  

A segunda etapa foi o momento de realização do evento Café Hacker, no qual, em 

parceria com a Controladoria geral do Município — CGM, houve a apresentação da Política de 

Transparência Ativa e Dados Abertos à sociedade civil e a coleta dos dados e informações 

demandadas pelos presentes. O evento foi realizado em 8 de dezembro de 2016 e a devolutiva 

das demandas apresentadas está disponível no blog do Café Hacker.  

No evento, a Secretaria apresentou as primeiras 20 bases de dados já abertas como resultado 

de sua Política de Transparência Ativa e Dados Abertos. O PDTA-SME apresenta 54 bases de 

dados/ informações que já são ou serão publicadas pela Secretaria Municipal de Educação, 

com suas respectivas fontes e periodicidade de atualização.  

A partir desse encontro, o PDTA/SME foi estruturado em cinco eixos principais: 

“Acesso e Permanência”, “Gestão Democrática”, “Financiamento”, “Qualidade da Educação” e 

“Valorização dos Profissionais da Educação”, que levam em conta as principais áreas de 

interesse da sociedade no tocante às políticas educacionais. A terceira e última etapa 

compreendeu a sistematização das sugestões, a revisão, consolidação e publicação do 

documento pela Secretaria Municipal de Educação.   

 

QUALIDADE DOS DADOS 

As bases de dados disponibilizadas (conforme tabela no ANEXO I) obedecerão ao 

disposto no inciso II, Art. 3º da Política de Transparência Ativa e Dados Abertos: “(...) dados 

íntegros, autênticos e atualizados da SME, observando os princípios de dados abertos 

da completude, primariedade, acessibilidade, atualidade, reuso, legibilidade por 

máquinas, confiabilidade, participação universal, não exclusividade e do uso de 

licenças livres”, sendo publicitados no Portal de Dados Abertos da Prefeitura Municipal 

de São Paulo (http://dados.prefeitura.sp.gov.br) e no Portal da SME 

(http://educacao.prefeitura.sp.gov.br). Preferencialmente, os dados serão 

disponibilizados nos formatos CSV ou, quando necessária formatação, ODS.   

 

METADADOS 

Toda base de dados publicada no Portal de Dados Abertos da Prefeitura Municipal de São 

Paulo deverá conter em sua ficha de apresentação informações que permitam identificar sua 

classificação e organização, sendo elas:  

 descrição geral da base de dados;  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tiAnScmPElIsyeQw-DsFq6qPNDeTvD_EdS3CWStYdtY/pubhtml
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/
http://educacao.prefeitura.sp.gov.br/


 

 fonte (sistema de gestão da informação ou unidade específica da SME responsável 

pela produção dos dados); 

 unidade específica mantenedora da base;   

 período inicial da publicação; 

 referência temporal (série/período abrangido pela base); 

 periodicidade de atualização; 

 confirmação de dados georreferenciados 

 sistema gerenciador 

 

MECANISMO DE SOLICITAÇÃO PARA INCLUSÃO DE BASES 

O PTDA-SME representa o esforço, por parte da SME, em disponibilizar maior 

quantidade de dados abertos para a sociedade civil.  Porém, caso o(a) cidadão(ã) necessite de 

algum dado que ainda não esteja disponibilizado no Portal da SME e no Portal de Dados 

Abertos da Prefeitura Municipal de São Paulo, o(a) mesmo(a) pode solicitar a inclusão por 

meio de um pedido e-SIC direcionado à SME (http://esic.prefeitura.sp.gov.br) , desde que as 

informações requisitadas estejam de acordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 

18/11/2011) e o Decreto Municipal 53.623/2012. Neste caso, a viabilidade técnica de abertura 

será avaliada pelo Comitê Técnico do PTDA.  

 

 

 

 

 

 

  

http://esic.prefeitura.sp.gov.br/


 

ANEXO I — RELAÇÃO DE BASES DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA PUBLICAÇÃO, POR EIXO 

 

Eixo 1 - Acesso e Permanência  
 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ Fonte Prazo  Periodicidade de 
atualização 

Alimentação Escolar Cardápio semanal e 
mensal das unidades 
escolares 

Os cardápios das 
unidades com Gestão 
Direta e Mista do 
Serviço de 
Alimentação são 
publicados no Diário 
Oficial da Cidade 
semanalmente e 
disponibilizados na 
página da CODAE no 
Portal SME toda 6ª 
feira anterior ao 
consumo. A 
Composição Geral dos 
Cardápios das 
Unidades 
Conveniadas são 
publicados no Díário 
Oficial da Cidade 
mensalmente e Os 
cardápios das 
Unidades 
Terceirizadas são 
elaborados por 

- Publicar em formato 
aberto/editável 
 

 

 

 

- Desenvolver 

ferramenta para 

visualização e  

consulta web 

amigável 

 

CODAE/ 
Manual 
 

 

 

 

COCIN e 
COTIC 

- 02/05/2017 
 

 

 

 

 

- 01/08/2017 

- Semanal e mensal, 
conforme tipo de 
gestão 
 

 

 

 



 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ Fonte Prazo  Periodicidade de 
atualização 

nutricionistas da 
Secretaria Municipal 
de Educação e 
acordados com os 
nutricionistas 
Responsáveis Técnicas 
das Empresa e são 
publicados 
mensalmente no 
Díário Oficial da 
Cidade. 
http://portal.sme.pref
eitura.sp.gov.br/Main
/Page/PortalSMESP/C
ardapio  

Total mensal de 
refeições servidas por 
tipo de gestão e por 
tipo de unidade 

Não há publicação - Publicar relatório CODAE/ 
PAPA 

- Publicado - Anual 

Valor unitário da 
alimentação nas 
unidades 
terceirizadas, por Lote 
licitado 

Não há publicação - Publicar em formato 
aberto 

CODAE/ 
Manual 

- Publicado - Anual 

Tipo de gestão da 
alimentação escolar 
por unidade 
educacional 

Não há publicação - Publicar em formato 
aberto 

CIEDU/ 
EOL 

- Publicado - Anual 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Cardapio
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Cardapio
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Cardapio
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Cardapio


 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ Fonte Prazo  Periodicidade de 
atualização 

Programa Leve Leite: 
recursos destinados, 
custo unitário, dados 
sobre os alunos 
beneficiários (sem 
informações pessoais) 

Não há publicação - Publicar em formato 
aberto 

CODAE/ 
Manual, PAPA, EOL 

- 01/05/2017 - Mensal 

Matrículas e 
demanda  

Demanda escolar na 
educação infantil e de 
jovens e adultos 

Publicação trimestral 
em PDF 
http://portal.sme.pref
eitura.sp.gov.br/Main
/Noticia/Visualizar/Po
rtalSMESP/Demanda-
2016  

- Publicar dados por 
etapa, distrito, em 
formato aberto  
 

- Publicar microdados 
por aluno, com idade, 
segundo a cor/raça  

CIEDU/ 
EOL 
 

 
CIEDU/ 
EOL 

- Publicado 
 

 

 
- 10/04/2017 

- Trimestral 
 

 

 
- Anual 

Dados gerais de 
matrícula, turmas, por 
etapa e modalidade 

Publicação na Página 
Números da SME 
apresenta dados 
agregados e formato 
html (via EOL).    

- Publicar dados por 
escola e turma 
 

- Microdados por 
aluno, com idade, 
segundo a cor/raça  
e Atendimento 
Educacional 
Especializado (AEE) 

CIEDU/ 
EOL 
 

CIEDU/ 
EOL 
 

- Publicado 
 

 
- 10/04/2017 

- Anual 
 

 
- Anual 

Matrículas de 
estudantes 
estrangeiros 

Não há publicação, 
mas trata-se de um 
pedido recorrente no 
e-SIC, divulgado aos 

- Publicar base de 
dados em formato 
aberto (por 
nacionalidade e DRE).  

CIEDU/ 
EOL 

- Publicado - Anual 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Demanda-2016
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Demanda-2016
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Demanda-2016
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Demanda-2016
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Demanda-2016


 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ Fonte Prazo  Periodicidade de 
atualização 

requisitantes. 

Insumos Distribuição de 
material pedagógico 
(kits escolares 
individuais e 
coletivos) 

Não há publicação de 
dados consolidados. 
Contratos estão no 
Portal da 
Transparência 

- Produzir e publicar 
dados sistematizados 
com valores unitários, 
quantidade de 
materiais e uniformes 
e composição dos kits 
adquiridos 

COAD - 02/05/2017 - Anual 

Distribuição de 
uniformes (total de 
kits, valor total e valor 
unitário) 

Não há publicação de 
dados consolidados. 
Contratos estão no 
Portal da 
Transparência 

- Publicar relatório COAD - 02/05/2017 - Anual 

Transporte escolar Atendimentos por 
modalidade de 
educação e por tipo 
de unidade 
educacional 

Não há publicação - Publicar dados por 
escola e turma 
 

- Publicar microdados 
por aluno 

CIEDU 
 
 
 
CIEDU 

- Publicado 
 

 

- 10/04/2017 

- Anual 
 

 

- Anual 

Tecnologia Conectividade: 
monitoramento da 
velocidade da banda 
larga ofertada nas 
escolas 

Não há publicação.  - Publicar em formato 
aberto 

COTIC - 01/05/2017 - Anual 

Inventário de Não há publicação - Publicar em formato COTIC - 01/05/2017 - Anual 



 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ Fonte Prazo  Periodicidade de 
atualização 

Equipamentos de 
Tecnologia da 
Informação nas 
escolas 

aberto 

UniCEU Polos, cursos e turmas 
da UniCEU 

Não há publicação - Publicar em formato 
aberto 

COPED - Publicado - Semestral 

 

Eixo 2 - Gestão democrática 
 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ 
Sistema 

Prazo  Periodicidade de 
atualização 

Normas Projetos Político 
Pedagógicos 

Os projetos de 2015 
das unidades da Rede 
Direta foram 
publicados no Portal 
SME. Ainda não há 
publicação das 
unidades 
conveniadas.  

- Criar mecanismo 
para manter 
publicação das 
unidades da Rede 
Direta  atualizada 
anualmente (envio 
pelas unidades) 
 
- Publicar planos das 
unidades conveniadas 

COCIN 
 

 

 

 

 

COGED 

- 30/06/2017 
 

 

 

 

 

- 30/06/2017 

- Anual 
 

 

 

 

 

- Anual 



 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ 
Sistema 

Prazo  Periodicidade de 
atualização 

Regimentos escolares Os regimentos de 
2015 foram 
publicados no Portal 
SME 

Manter publicação 
atualizada 
anualmente 

COGED/  
Manual 

- 30/06/2017 - Anual 

Leis e normas 
aprovadas que 
regulamentam 
instâncias e 
mecanismos de 
gestão democrática 
no Sistema Municipal 
de Ensino 

Não há publicação 
sistematizada. 

Publicar na seção de 
Participação Social do 
Portal, seguindo as 
recomendações da 
CGM na Portaria 
Intersecretarial nº 
03/14 

COGED/ Manual - 02/05/2017 - Segundo a 
publicação de novas 
normas 

APMs e APMSUACs Cadastro de 
associações por 
escola e respectivos 
representantes  

Não há publicação. - Publicar relação de 
APMs em formato 
aberto 
 

COPLAN/PTRF - 02/05/2017 - Anual 

Participação Atas, integrantes e 
deliberações do 
Conselho de 
Alimentação Escolar 

Informações básicas 
em 
http://portal.sme.pref
eitura.sp.gov.br/Main
/Page/PortalSMESP/C
onselho-de-
Alimentacao-Escolar  

- Aprimorar 
disponibilização das 
atas (está indicando 
D.O) 
 
- Implementar 
recomendações da 
CGM na Portaria 
Intersecretarial nº 03 

CODAE/Manual - Publicado 
 

 

 
- 02/05/2017 

 

 

 

 
- Segundo a 
periodicidade das 
reuniões 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Conselho-de-Alimentacao-Escolar
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Conselho-de-Alimentacao-Escolar
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Conselho-de-Alimentacao-Escolar
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Conselho-de-Alimentacao-Escolar
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Conselho-de-Alimentacao-Escolar


 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ 
Sistema 

Prazo  Periodicidade de 
atualização 

Atas, integrantes e 
deliberações do 
Conselho Municipal 
de Educação 

Publicação 
aprimorada em 2016: 
http://www.prefeitur
a.sp.gov.br/cidade/se
cretarias/educacao/c
me/  

-Publicar Atas do 
Conselho 
 

- Publicar currículo 
dos integrantes 

CME/ Manual - Publicado 
 

- Publicado 

- Quinzenal 

Atas, integrantes e 
deliberações do 
CRECE - Conselho de 
Representantes dos 
Conselhos de Escola 

Publicação básica de 
informações em: 
http://portal.sme.pref
eitura.sp.gov.br/crece  

-Publicar informações 
básicas sobre o CRECE 
no site da SME, nos 
termos das 
recomendações da 
CGM na Portaria 
Intersecretarial nº 03 

CRECE/ Manual - 02/05/2017 - Segundo a 
periodicidade das 
reuniões 

Atas, integrantes e 
deliberações do CACS 
Fundeb 

Não há publicação -Publicar informações 
básicas sobre o CACS 
Fundeb no site da 
SME, nos termos das 
recomendações da 
CGM na Portaria 
Intersecretarial nº 03 

CACS Fundeb/ Manual - 02/05/2017 - Segundo a 
periodicidade das 
reuniões 

 

 

 

 

 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/educacao/cme/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/educacao/cme/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/educacao/cme/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/educacao/cme/
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/crece
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/crece


 

Eixo 3 - Financiamento 

 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ Ponto 
Focal 

Prazo  Periodicidade de 
atualização 

Orçamento Dados desagregados 
da composição 
orçamentária e 
despesas  

Publicação da 
Execução 
Orçamentária no 
Portal da 
Transparência carece 
de detalhamento  

- Publicar maior nível 
de detalhamento das 
ações orçamentárias 
em formato aberto (a 
partir do SOF) 

COPLAN/ SOF - Publicado - Anual 

Repasse de recursos  Valores transferidos 
por unidade 
educacional – PTRF 

Não há divulgação - Publicar em formato 
aberto, com valores, 
unidades 
educacionais e APMs 
 

- Publicar série 
histórica 2012-2015 

COPLAN/PTRF 

 

 

COPLAN/PTRF 

- Publicado 
 

 
 
 
- 02/05/2017 

- Semestral 
 

 

Valores transferidos 
por unidade 
educacional – PDDE 

Não há publicação 
detalhada. Dados 
estão disponíveis no 
Portal da 
Transparência Federal 
mas consulta é 
complexa.  

- Publicar em formato 
aberto, com valores, 
unidades 
educacionais e APMs 

COPLAN/Manual - 02/05/2017 - Semestral 

Obras e reformas Escolas construídas Não há publicação em 
formato aberto. De 
2013-2016, detalhes 

- Publicar base de 
dados sobre escolas 
municipais novas 

COAD/Manual - 02/05/2017 - Semestral 



 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ Ponto 
Focal 

Prazo  Periodicidade de 
atualização 

foram publicados de 
forma contínua no 
site de 
monitoramento do 
Programa de 
Metas,  em 
http://planejasampa.
prefeitura.sp.gov.br/
metas/?objetivo=2#re
sultado  

construídas nos 
últimos anos, segundo 
o nível e modalidade 
de ensino e a 
localização 

Serviços de 
manutenção e 
reforma por unidade 
educacional 

Não há publicação - Aprimorar registros 
para publicação em 
formato aberto, com 
mais detalhamento - 
por escola e por valor 
investido 
 

- Publicar série 
histórica de registro 
de intervenções 
(manutenção em 
unidades - obras de 2º 
escalão) 

COAD/Manual 

 

 

 

COAD/Manual 

- 01/08/2017 
 

 

 

 
 
- 01/06/2017 

- Trimestral 

Obras de unidades 
escolares em 
andamento 

Não há publicação - Publicar em formato 
aberto 

COAD/Manual - Publicado - Trimestral 

Convênios e Parcerias Convênios de 
educação infantil, 

Termos de convênio 
são publicados na 

- Publicar cadastro de 
entidades que 

COGED/EOLConvênios - Publicado 
 

- Mensal 
 

http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/metas/?objetivo=2#resultado
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/metas/?objetivo=2#resultado
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/metas/?objetivo=2#resultado
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/metas/?objetivo=2#resultado


 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ Ponto 
Focal 

Prazo  Periodicidade de 
atualização 

MOVA, Educação 
Especial e entidades 
mantenedoras 

íntegra em 
http://transparencia.p
refeitura.sp.gov.br/co
ntas/Paginas/Contrat
os-v2.aspx . Não há 
publicação de base de 
dados que sistematize 
essas informações, 
com número de 
crianças e bebês 
atendidos 

possuem termos de 
parceria, com valores 
gastos mensalmente 
com instituições  
 

- Prestações de contas 
das entidades 
parceiras, de acordo 
com o MROSC 

 

 

 

COGED/EOLConvênios 

 

 

 

 

- 01/08/2017 

 

 

 

 

- Trimestral 

Compras e contratos Contratos e 
fornecedores  

Não há publicação de 
bases de dados 
sistematizada; Termos 
de contrato são 
publicados na íntegra 
em 
http://transparencia.p
refeitura.sp.gov.br/co
ntas/Paginas/Contrat
os-v2.aspx 

- Publicar base de 
dados com 
Fornecedores da SME 
(detalhamento de 
empenho) 
 

 

COPLAN/SOF 

 

 

 

 

- Publicado 
 

 

 

- Mensal 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/Contratos-v2.aspx
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/Contratos-v2.aspx
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/Contratos-v2.aspx
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/Contratos-v2.aspx
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/Contratos-v2.aspx
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/Contratos-v2.aspx
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/Contratos-v2.aspx
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/Contratos-v2.aspx


 

Eixo 4 - Qualidade da educação 
 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ 
Sistema 

Prazo  Periodicidade de 
atualização 

Plano Municipal de 
Educação - PME 

Metas e indicadores 
para monitoramento 

Linha de base para 
acompanhamento foi 
produzida e 
divulgada: 
http://portal.sme.pref
eitura.sp.gov.br/Porta
ls/1/Files/34620.pdf. 
Informações por meta 
são publicadas em 
http://portal.sme.pref
eitura.sp.gov.br/Main
/Page/PortalSMESP/
Monitoramento--
Diretrizes-Metas-e-
Estrategias   

- Construção de um 
painel de 
monitoramento que 
demonstre a situação 
das metas do PME, 
com disponibilização 
de dados em formato 
aberto, com 
indicadores 
importantes para o 
PME (taxa de 
frequencia líquida de 
crianças de 6 a 14, 
taxa de 
movimento  rendimen
to do ensino 
fundamental e médio, 
taxa de distorção 
idade série do ensino 
fundamental e do 
médio,, Taxa de 
atendimento da 
população de 15 a 17 
anos, Taxa de 
escolarização líquida 
de adolescentes de 15 
a 17 anos no ensino 

CIEDU e COTIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 01/08/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conforme base de 
dados 
correspondente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/34620.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/34620.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/34620.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Monitoramento--Diretrizes-Metas-e-Estrategias
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Monitoramento--Diretrizes-Metas-e-Estrategias
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Monitoramento--Diretrizes-Metas-e-Estrategias
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Monitoramento--Diretrizes-Metas-e-Estrategias
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Monitoramento--Diretrizes-Metas-e-Estrategias
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Monitoramento--Diretrizes-Metas-e-Estrategias


 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ 
Sistema 

Prazo  Periodicidade de 
atualização 

médio; Taxa de 
analfabetismo das 
pessoas com 15 anos 
ou mais; Taxa de 
matrícula no Ensino 
Superior público em 
relação à população 
residente no 
município; % pessoas 
com 25 ou mais com 
ensino superior 
completo; % de 
estudantes de 18 a 24 
anos no ensino 
superior 
 

- Publicar relatórios 
de monitoramento 
anuais de acordo com 
o estabelecido na 
Portaria nº 7972/2016 
 

- Divulgação dos 
Planos Regionais a 
serem elaborados ao 
longo de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
COPLAN/ 
Manual 
 

 

 
 
COPLAN/ 
Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
- 01/08/2017 
 

 

 

 
 
- 01/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Anual 
 

 

 

 
 
- Conforme forem 
construídos 

IDEB Resultados do Ideb 
desagregados por 

Produzido pelo 
INEP/MEC, o dado é 

- Publicar série 
histórica 2005-2015 

CIEDU/  
Inep, com tratamento 

- Publicado - Bianual, ou segundo 
a divulgação do INEP 



 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ 
Sistema 

Prazo  Periodicidade de 
atualização 

escola da Rede 
Municipal de Ensino 

divulgado em formato 
de microdados pelo 
órgão 

sobre as unidades 
educacionais da Rede 
Municipal em formato 
aberto, por escola, 
incluindo informação 
de distrito e e 
Diretoria Regional de 
Educação 

local 

Avaliação Nacional de 
Alfabetização 

Resultados da 
Avaliação, 
desagregados por 
escola da Rede 
Municipal de Ensino 

Produzido pelo 
INEP/MEC, o dado é 
divulgado por 
município em 
http://ana.inep.gov.br
/ANA/  

- Publicar resultados 
anteriores sobre as 
unidades 
educacionais da Rede 
Municipal em formato 
aberto, incluindo 
informação de distrito 
e Diretoria Regional 
de Educação 

NTA-COPED/ Inep, 
com tratamento local 

- 02/05/2017 - Anual, ou segundo a 
divulgação do INEP 

Prova Brasil  Resultados da 
Avaliação, 
desagregados por 
escola da Rede 
Municipal de Ensino 

Produzido pelo 
INEP/MEC, o dado é 
divulgado em formato 
de microdados pelo 
órgão 

- Publicar série 
histórica 2005-2015 
sobre as unidades 
educacionais da Rede 
Municipal em formato 
aberto, por escola, 
incluindo informação 
de distrito e Diretoria 
Regional de Educação 

CIEDU - Publicado - Bianual, ou segundo 
a divulgação do INEP 

Educação em Tempo 
Integral 

Unidades e número 
de matrículas com 

Não há divulgação 
sistemática. 

Publicar número de 
turmas e unidades 

CIEDU/ 
EOL 

- Publicado - Anual 

http://ana.inep.gov.br/ANA/
http://ana.inep.gov.br/ANA/


 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ 
Sistema 

Prazo  Periodicidade de 
atualização 

educação de tempo 
integral (Mais 
Educação federal e 
São Paulo Integral) 

Divulgação inicial foi 
feita no Portal 
http://portal.sme.pref
eitura.sp.gov.br/Main
/Noticia/Visualizar/Po
rtalSMESP/Conheca-
as-Unidades-
Educacionais-com-
turmas-em-tempo-
integral  

educacionais 
participantes do 
Programa em formato 
aberto 

 

Prova Mais Educação Resultados da 
avaliação por escola 

Resultados 
disponíveis por escola 
no SERAp (apenas 
para uso interno) 

- Publicar resultado 
por escola, em 
formato aberto 

NTA-COPED - 02/05/2017 Prova descontinuada. 
Substituída pela 
avaliação semestral 
em 2017. 

Avaliação semestral Resultados da 
avaliação por DRE, 
escola, turma e aluno 

Avaliação não 
existente em 2016 

- Publicar resultados 
da avaliação por DRE, 
escola, turma e aluno 

NTA-COPED - 24/07/2017 Semestral. 

Prova São Paulo Resultados da 
avaliação por DRE, 
escola, turma e aluno 

Avaliação não 
existente em 2016 

- Publicar resultados 
da avaliação por DRE, 
escola, turma e aluno 

NTA-COPED - 01/03/2018 Anual 

Provinha São Paulo Resultados da 
avaliação por DRE, 
escola, turma e aluno 

Avaliação não 
existente em 2016 

- Publicar resultados 
da avaliação por DRE, 
escola, turma e aluno 

NTA-COPED - 02/05/2018 Anual 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Conheca-as-Unidades-Educacionais-com-turmas-em-tempo-integral
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Conheca-as-Unidades-Educacionais-com-turmas-em-tempo-integral
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Conheca-as-Unidades-Educacionais-com-turmas-em-tempo-integral
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Conheca-as-Unidades-Educacionais-com-turmas-em-tempo-integral
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Conheca-as-Unidades-Educacionais-com-turmas-em-tempo-integral
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Conheca-as-Unidades-Educacionais-com-turmas-em-tempo-integral
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Conheca-as-Unidades-Educacionais-com-turmas-em-tempo-integral
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Conheca-as-Unidades-Educacionais-com-turmas-em-tempo-integral


 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ 
Sistema 

Prazo  Periodicidade de 
atualização 

Notas e frequência Boletim Online: 
avaliações internas e 
frequência 

Não há divulgação da 
base de dados. Hoje a 
consulta pode ser 
feita pelos pais com 
um protocolo do 
aluno 

- Publicar notas e 
frequência por aluno, 
sem divulgação de 
dados pessoais 
 

COPED/ 
SGP 
 

 
 
 

- 01/08/2017 
 

- Trimestral 
 

 

Turmas de 
recuperação paralela 

Não há divulgação  - Publicar base de 
dados com número de 
alunos/turma em 
recuperação paralela 

CIEDU/ 
EOL 

- 02/05/2017 - Trimestral 

Indicadores de fluxo 
escolar e proporção 
educandos/docente 

Alunos aprovados/ 
reprovados por turma 
e escola 
 

 

 

 

 

 

 

Produzido pelo 
INEP/MEC, o dado é 
divulgado em formato 
de microdados pelo 
órgão 
 

 

- Publicar série 
histórica 2005-2015 
sobre as unidades 
educacionais da Rede 
Municipal em formato 
aberto, por escola, 
incluindo informação 
de distrito e e 
Diretoria Regional de 
Educação 
 

- Publicar microdados 
por aluno 

CIEDU/ 
Inep, com tratamento 
local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIEDU 

- Publicado 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
- 10/06/2017 

- Anual 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Anual 

Alunos por 
idade/série e taxa de 
distorção idade/série 

Não há divulgação 
sistemática. 

- Publicar tabelas com 
dado agregado por 
idade/série e taxa de 

CIEDU/ EOL, com 
tratamento Manual 

- 02/05/2017 - Semestral 



 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ 
Sistema 

Prazo  Periodicidade de 
atualização 

distorção idade/série 

Proporção de 
educandos/docente 

Não há divulgação 
sistemática 

- Publicar tabelas com 
número de turmas 
acima da proporção 
fixada pela legislação, 
por DRE 

CIEDU/EOL, com 
tratamento manual 

- Publicado - Semestral 

Programação cultural 
e atividades 
extracurriculares 

Circuito das Artes nos 
CEUS - Contratações e 
valores pagos por 
apresentação e 
unidade educacional 

Não há divulgação - Publicar 
programação 
contratada por CEU e 
público estimado 

COCEU/ 
Manual 

- 01/06/2017 - Trimestral 

Edital PROART para 
contratações de 
atividades e 
apresentações 
artísticas nas 
unidades 
educacionais, com 
valores pagos por 
projeto 

Não há divulgação - Publicar projetos 
contratados e público 
estimado 

COCEU/ 
Sistema Proart 

- 01/06/2017 - Trimestral 

 

 

 

 

 



 

Eixo 5 - Valorização dos profissionais da Educação 
 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ 
Sistema 

Prazo  Periodicidade de 
atualização 

Professores e demais 
servidores em 
exercício 

Número de cargos 
vagos e número de 
vagas 

Publicado na página 
Números da Educação 
por consulta EOL, em 
formato html 

- Publicar base de 
dados de professores 
em exercício, segundo 
formação / segundo 
vínculo com a 
administração 
(concursado efetivo, 
contrato temporário), 
nível e modalidade de 
ensino e cargos vagos 
(módulo) 

COGEP/ 
Base de Dados DICAR 

- Publicado - Mensal 

Quadro nominal de 
servidores da SME 

Publicado na base de 
Funcionalismo do 
Portal de Dados 
Abertos da Prefeitura 
(até nível da escola) 
pela SMG 

- Avaliar demanda por 
outros tipos de 
detalhamento 

SMG - Publicado - Mensal 

Concursos Editais para a 
realização de 
concursos por cargo, 
Homologação, 
Validade, chamadas e 
convocados 
 

Informações 
disponibilizadas não 
atualizadas 
sistematicamente  no 
Portal 
http://portal.sme.pref
eitura.sp.gov.br/Main
/Noticia/Visualizar/Po

- Aumentar 
frequência de 
atualização 

COGEP/ 
Manual  

- 02/05/2017 - Mensal, ou sempre 
que houver novas 
ações referentes a 
concursos 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Concursos-SME
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Concursos-SME
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Concursos-SME


 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ 
Sistema 

Prazo  Periodicidade de 
atualização 

rtalSMESP/Concursos-
SME  

 

Formação inicial e 
continuada 

Formação inicial dos 
professores da Rede 
Municipal 
(licenciatura e 
títulos)   

Não há divulgação  - Publicar base de 
dados em formato 
aberto, por professor, 
sem identificação de 
dados pessoais 
(microdados) 

CIEDU/ 
EOL 

- 30/06/2017 - Anual 

Vagas e inscrições em 
Cursos de Formação 
destinadas aos 
Educadores por meio 
do CEU-FOR (Sistema 
de Formação de 
Educadores da Rede 
Municipal de Ensino 
de São Paulo) 

Não há divulgação 
sistemática 

- Publicar dados em 
formato aberto 

COPED/Manual - 30/06/2017 - Semestral 

UniCEU - Polos, cursos 
e vagas 

Não há divulgação 
sistemática  

- Publicar base de 
dados em formato 
aberto  

COPED-UniCEU/ 
Manual 

- Publicado - Semestral 

Certificados e cursos 
apresentados para 
evolução funcional 
dos professores da 
Rede Municipal 

Não há divulgação  - Publicar base de 
dados em formato 
aberto, sem 
identificação de dados 
pessoais 

CIEDU/ 
EOL 

- 02/05/2017 - Semestral 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Concursos-SME
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Concursos-SME


 

Tema Dados/Informações Situação em 2016 Ações Unidade SME/ 
Sistema 

Prazo  Periodicidade de 
atualização 

Dados gerais da folha 
de pagamento por 
etapa 

Composição da 
remuneração dos 
docentes vigente por 
categoria, incluindo 
valor do abono 
complementar 

Não há divulgação 
sistemática. É 
divulgado em Portaria 
e via e-SIC, quando 
solicitado 

- Publicar quadro de 
referência da 
remuneração 

COGEP/  
SIGPEC 

- 01/02/2017 - Mensal 

 

 

 


