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observatório da primeira infância na sua cidade

veja como é fácil 
replicar o observatório  
da primeira infância na  

sua cidade ; ) 

passo 1

Instale
a plataforma  

Iota

passo 2

crIe o observatórIo 
da prImeIra InfâncIa 

da sua cIdade 

passo 3

acompanhe 
o desenvolvImento 

da sua cIdade 



passo 1 – instale o sistema iota

 BaIxe o Iota

quer saBer maIs? 

conheça 
a plataforma 

iota!
como Instalar?

 para instalar o software 
em seu servidor, conte 
com o suporte de um 
profissional de tI, com 
conhecimentos básicos 
em sistema operacional 
linux 

 Quer desenvolver 
novas funcionalidades 
e customizar a 
plataforma? então 
é importante que  o 
profissional de tI tenha 
prática com banco 
de dados postgresQl 
e linguagem de 
programação perl

 acesse o passo-a-passo 
para instalação do Iota

Iota é uma tecnologia 
aberta que incentiva a 
troca de informações, a 
implementação de boas 
práticas e a publicação de 
indicadores de qualidade

permite acesso de 
múltiplos usuários e a 
integração de dados

utiliza código livre, 
o que permite a 
customização e 
desenvolvimento 
de novas 
ferramentas 

Gera 
informações 
em dados 
abertos

credibilidade do 
conteúdo com 
identificação da 
fonte de informação

facilita a 
gestão, 
validação e 
normalização 
de dados

cria indicadores 
combinando 
variáveis

mostra os 
indicadores 
em mapas

auxilia a 
definição de 
metas

elabora 
gráficos de 
evolução dos 
indicadores

http://iotaorg.github.io/Iota-RNSP
http://iotaorg.github.io/Iota-RNSP
http://iotaorg.github.io/Iota-RNSP
http://iotaorg.github.io/Iota-RNSP


o perfil 
da sua cidade

passo 2 – crie o observatório da primeira infância da sua cidade

e-maIl de cadastro da cIdade

endereço da prefeItura da cIdade

senha com cInco díGItos

telefone da prefeItura da cIdade

telefone de contato do observatórIo

e-maIl de contato do observatórIo

responsável nome completo

nome da cIdade

exemplo

navegação
menu preferêncIas 
>    
preencha o formulário com 
os dados da sua cIdade
>    
clique em salvarnovIdades!

 você pode compartilhar as 
principais características do seu 
município no item resumo da 
cIdade

 mostre a ImaGem da cIdade
 divulgue os compromissos 

assumidos por sua cidade em 
carta-compromIsso

 acompanhe o desenvolvimento 
da sua cidade em proGrama 
de metas



exemplo

navegação
menu conteúdo 
>   
opção boas prátIcas
>     
clique em adIcIonar para 
cadastrar uma boa práticadIca!

É importante informar qual 
a organização responsável 
e quais as instituições 
parceiras ou beneficiárias 
nessa iniciativa. descreva 
também o público-alvo, 
os objetivos da ação, a 
abrangência geográfica 
e as fontes de pesquisa. 
deixe também os dados 
para contato.

como cadastrar 
boas práticas

nome: proGrama alô mãe

url: alomae.prefeItura.sp.Gov.br

eIxo: ação local para a saúde

descrIção: monItoramento 
IndIvIdualIzado de Gestantes e crIanças 
atÉ um ano de vIda Que são 
atendIdos pelo sus, com 
contatos mensaIs, semanaIs 
ou maIs freQuentes

passo 2 – crie o observatório da primeira infância da sua cidade



exemplo

IndIcador
Gravidez na adolescência 

fórmula 
população de nascidos vivos de mães de 
idade inferior a 19 anos 
÷    
número total de nascidos vivos
x  
100 
=    
IndIcador

varIáveIs que compõem  
o IndIcador
1. população de nascidos vivos de mães 
de idade inferior a 19 anos
2. número total de nascidos vivos

o sistema é 
formado por 
variáveis, 
que são 
usadas para 
compor os 
indicadores.

navegação

menu varIáveIs 
>  
opção varIáveIs básIcas

o que são as 
variáveis?

passo 2 – crie o observatório da primeira infância da sua cidade



exemplo

navegação
menu varIáveIs 
>    
opção mInhas varIáveIs
>    
clique em adIcIonar para 
cadastrar uma nova variável

como cadastrar 
variáveis

nome: população total

tIpo: InteIro

explIcação: população do munIcípIo

período: anual

unIdade de medIda: habItantes

varIável BásIca

passo 2 – crie o observatório da primeira infância da sua cidade



exemplo

navegação
menu IndIcadores 
>    
opção meus IndIcadores
>   
clique em adIcIonar para 
cadastrar um novo indicador
>   
classifique e determine a 
ordem dos indicadores em 
dIreção da classIfIcação

explIcação: percentual de nascIdos 
vIvos de mães com Idade InferIor a 19 
anos ou menos, para cada cem nascIdos 
vIvos no mesmo período e reGIão

dIreção de classIfIcação: menor valor, 
melhor classIfIcação

fórmula: população de nascIdos vIvos 
de mães de Idade InferIor a 19 anos ÷ 
número total de nascIdos vIvos × 100

como cadastrar 
indicadores

nome: GravIdez na adolescêncIa

tIpo: normal

passo 2 – crie o observatório da primeira infância da sua cidade



exemplo

navegação

menu reGIões
>   
opção cadastro
>   
clique em adIcIonar para 
cadastrar uma nova região

adicione 
dados e 
mapas 
geográficos 
das regiões da 
sua cidade

como cadastrar 
reGiões

tIpo: reGIão

nome: sÉ

passo 2 – crie o observatório da primeira infância da sua cidade



exemplo

navegação

menu reGIões
>    
opção reGIões e sub-reGIões
>    
clique em adIcIonar para 
cadastrar uma nova sub-região

como cadastrar 
reGiões: sub-reGiões

tIpo: subreGIão

nome: repúblIca

dIstrIto: sÉ

passo 2 – crie o observatório da primeira infância da sua cidade



navegação – opção B

menu reGIões
>    
opção defInIr reGIões do mapa
>   
clique em ferramentas de desenho
>    
escolha a reGIão
>    
clique no nome
>     
defina o contorno da reGIão no mapa 
>   
associe a forma à região selecionada

navegação – opção a

menu reGIões
>    
opção defInIr reGIões do mapa
>   
suba o mapa de regiões da sua cidade em 
selecIonar arQuIvo
>   
clique em envIar para publicar o mapa

como cadastrar 
reGiões: mapa

passo 2 – crie o observatório da primeira infância da sua cidade



navegação

menu IndIcadores
>    
opção Importar valores
>   
baixe o modelo de arQuIvo (planilha 
com códigos das variáveis) e o modelo 
de arQuIvo para reGIões (planilha 
com códigos das regiões)
>    
preencha as planilhas e salve 
no seu computador
>    
clique em escolher arQuIvo 
>   
selecione as planilhas preenchidas 
e clique em envIar 

como inserir 
indicadores por reGião

passo 2 – crie o observatório da primeira infância da sua cidade



acompanhe os 
comparativos entre 
as regiões da sua 
cidade  no mapa da 
desIGualdade

acesse a 
classIfIcação 
detalhada das regiões 
pelos diversos  
indicadores 

com os resultados do 
desIGualtômetro, 
mensure as 
disparidades entre 
as regiões mais 
desenvolvidas e as 
regiões mais frágeis da 
sua cidade

veja em gráficos a 
sÉrIe hIstórIca de 
desenvolvImento 
das sub-regiões do 
município

passo 3 – acompanhe o desenvolvimento da sua cidade 
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