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• liberdade de usar/acessar,

• liberdade de distribuir/compartilhar,

• liberdade de modificar/co-criar.

obras e materiais científicos, tecnológicos, educacionais, 
documentos de políticas e informações públicas...  



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 movimento open 

para a melhoria das políticas educacionais, da gestão

à sala de aula  



1. abrir dados

2. abrir tecnologias

3. abrir processos

4. abrir recursos educacionais
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patiodigital.prefeitura.sp.gov.br





• transparência e acesso à informação

• dados abertos



mapeamento das bases e organização temática:

✓acesso e permanência;

✓financiamento e obras;

✓gestão democrática;

✓qualidade da educação;

✓profissionais da educação.

em que inova?

torna transparente o processo de abertura;

conectado a processos de inovação e 
colaboração;

orientado para a demanda social por dados
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o Nepso – Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião

é um exemplos de projeto que aborda dados e 

conceitos estatísticos no ensino fundamental; 

projeto de professor de 

matemática no colégio Integral 

Paineras. Fonte: 

http://ciadaescola.iphotel.info









equipe vencedora propôs sistema de 
bot e plataforma de consulta. será a 
primeira aplicação do gênero na SME, 
além do primeiro sistema em python
a ser incorporado pela secretaria

algumas vantagens do modelo:

- prototipação envolveu usuários;

- concurso não acaba na fase de protótipo;

- gestão absorve a tecnologia e 
disponibiliza a outras cidades.





a casa do pátio
espaço de encontro, trabalho colaborativo e 
oportunidades de desenvolvimento de 
projetos com a comunidade do patio digital



Com os princípios internacionais de 

Ciência Aberta (Open Science):

1. Acesso Aberto 

2. Dados Abertos 

3. Códigos Abertos

4. Metodologias Abertas

5. Fomento a participação de pares

6. Participação cidadã







do Guia “Como implementar uma política de Educação Aberta e Recursos Educacionais Abertos (REA): guia prático para gestores, disponível 
em: http://educadigital.org.br/guiaEA | baseado em David Wiley

http://educadigital.org.br/guiaEA


1. facilitar o acesso de todas as pessoas ao 
conhecimento; 

2. promover a liberdade e a criatividade de produção; 

3. incentivar práticas de colaboração, participação e 
compartilhamento;

4. integrar a tecnologia na sala de aula de uma maneira 
produtiva, planejada e que promova a ideia de autoria 
entre professores e alunos; 



5. melhorar o conhecimento que já existe e permitir que 
sejam apropriados e adaptados a realidades locais; 

6. possibilitar o compartilhamento de recursos de 
aprendizado entre instituições, acadêmicos e 
comunidades de prática; 

7. garantir melhor uso do investimento público.

adaptado do Guia “Como implementar uma política de Educação Aberta e Recursos Educacionais Abertos (REA): guia prático para gestores, 
disponível em: http://educadigital.org.br/guiaEA

http://educadigital.org.br/guiaEA


políticas públicas mais conectadas com as demandas 
sociais 

gestão democrática com informação qualificada

gestão mais eficiente 



“se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem 
ela tampouco a sociedade muda”

paulo freire
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