
Encontro Aberto #11 - ABC Dados - ajude a construir tutoriais dos 

dados da educação 

 

Você já conhece os dados abertos da educação municipal? Quer saber como 

fazer análises ou, se tem conhecimentos intermediários ou avançados, topa 

comer uma pizza e ajudar a construir tutoriais para tornar os dados mais 

acessíveis? 

Desde o lançamento do Pátio Digital, a Secretaria Municipal de Educação de 

São Paulo (SME-SP) tem aberto dados inéditos, que já podem ser acessados 

no Portal de Dados Abertos da Prefeitura: 

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

Neste encontro, o Pátio Digital vai fazer o lançamento do “ABC Dados”, uma 

área de seu site para disponibilizar o passo-a-passo das principais operações 

com os dados abertos da educação. Por exemplo, ensinando a construir 

tabelas dinâmicas com uma das bases mais completas disponibilizadas, o 

Perfil das Turmas e Unidades Educacionais. Ou, para usuários mais 

avançados, como utilizar Python e a biblioteca Pandas para ler e analisar 

microdados e suas séries históricas.   

Neste encontro, vamos reunir interessados em aprender ou ajudar a construir 

mais tutoriais.  

Todos são bem-vindos: 

- Quer aprender como fazer análises básicas e intermediárias usando planilhas 

excel/open office? Pode vir! 

- Já tem conhecimento intermediário ou avançado em excel/office? Venha 

aprender sobre os dados da educação e nos ajude a documentar.   

- Seu conhecimento é avançado em programação? Vamos utilizar Python para 

analisar os microdados? Venha trocar conhecimento conosco e nos ajudar a 

documentar os tutoriais em nosso GitHub. 

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


Tragam seus notebooks, se possível! 

 

Agenda: 

19h00 - 19h30: Pizza e apresentação dos presentes; 

19h30 - 19h45: Divisão dos grupos de interesse/habilidades;  

19h45 - 21h00: Mão na massa; 

21h00 - 21h30: Encerramento. 

O Encontro Aberto é um espaço informal de diálogo entre governo e sociedade, 

promovido pela SME. A inscrição aqui no Meetup é necessária para garantir 

que o espaço acomode a todos. Participe! 


