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RANKINGS 2015 

 

Há cerca de um mês, solicitei ao Ministério da Educação a disponibilização das bases de dados dos 

exames nacionais de 2015. Estas bases de dados contêm informações “em bruto” que, ano após ano, 

tenho vindo a extrair no sentido de aferir da prestação das Escolas de Mangualde nos exames 

nacionais, relativamente, por um lado, às classificações internas que atribuímos aos alunos, e, por 

outro lado, à performance que as nossas congéneres atingem no contexto do distrito e do país. Até ao 

momento, não recebi essas bases de dados. Todavia, o ME entendeu distribuí-las aos jornais, 

possibilitando que, neste sábado, 12/12, os diversos órgãos de comunicação publicassem os seus 

próprios rankings. Cada jornal define os seus próprios critérios; uns consideram todos os exames 

realizados em cada escola, outros apenas os das disciplinas que têm mais alunos, ouros, ainda, 

apenas as disciplinas ou escolas em que há mais de 15 alunos inscritos, e por aí fora. Assim, se 

consultarmos os rankings dos vários jornais, encontramos diferentes resultados, consequência dos 

critérios escolhidos por cada um. 

 

ENSINO SECUNDÁRIO: 

Consultamos 3 jornais, os quais pontuam a nossa escola da seguinte forma: 

JORNAL 
No País 

No Distrito 
Posição Percentil 

Expresso 97.ª 84 2.ª 

Público 85.ª 85 3.ª 

JN 91.ª 86 1.ª 

 

 

Pacífico será reconhecer que se trata de excelentes resultados, já que, 

no todo nacional haverá, no máximo, 16% de escolas com melhores 

resultados do que nós e que, no contexto do distrito de Viseu, somos, no 

pior dos casos, a 3.ª melhor escola. É excelente e vem confirmar que a 

linha de rigor que temos vindo a seguir é a mais acertada. A este 

propósito, o JN aponta-nos como “Líder”. 

Numa análise por concelho, o jornal Expresso classifica Mangualde 

como o 11.º melhor em 308. Só há 10 concelhos portugueses com 

melhor média nos exames do 12.º ano ! 

 

Para além das classificações obtidas pelos alunos, o ME disponibiliza também dados sócio económicos 

relativos a cada concelho, o que permite incluir cada escola em um de três contextos. Mangualde fica 
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no contexto intermédio, o 2, o que significa que está acima das zonas mais desfavorecidas e abaixo 

das mais “ricas” e escolarizadas. O jornal Público, nesta matéria, é peremptório: as escolas de 

Mangualde são a 3.ª melhor escola do país no contexto 2 ! 

 

 

 

Uma das críticas que por vezes nos fazem é a 

de que atribuímos notas internas abaixo das 

que os alunos vêm a obter em exame. Trata-se 

de uma crítica sem fundamento, como bem 

mostra o quadro elaborado pelo JN. A nossa 

classificação média interna é de 12,64 e a de 

exame é 11,75, o que desmente a referida 

crítica. Contudo, este quadro mostra que é 

pequeno o desvio entre aquelas classificações, 

o que quer dizer que não inflacionamos as 

notas e que temos uma grande certeza na 

atribuição das classificações, corolário do 

excelente dispositivo de avaliação que 

vimos melhorando há vários anos. Confira que 

somos a 3.ª escola do país com menor desvio: 

 

 

Em suma, um aluno que frequente o ensino 

secundário nas Escolas de Mangualde tem a 

garantia de um ensino de qualidade, com 

classificações de exame das mais elevadas do 

país e com grande consistência com as 

classificações internas. 
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ENSINO BÁSICO 

9.º ANO 

JORNAL 
No País No Distrito 

Posição Percentil Posição Percentil 

Expresso 298.ª 73 15.ª 67 

Público 294.ª 76 15.ª 71 

JN 381.ª 69 22.ª 57 

A nossa prestação é menos brilhante do que no Ensino Secundário. Ainda assim, nos rankings dos 

jornais Expresso e Público, ficamos numa posição muito próxima do limite do primeiro quartil. Tal, 

representa um significativo progresso relativamente a anos anteriores. 

6.º ANO 

 

 

 

 

  

 

Trata-se de resultados muito confortáveis que traduzem uma significativa melhoria relativamente aos 

anos anteriores. Todavia, há ainda um grande espaço para melhoria. 

4.º ANO 

JORNAL 
No País No Distrito 

Posição Percentil Posição Percentil 

Expresso 407.ª 71 21.ª 48 

Público 370.ª 73 18.ª 51 

JN 1109.ª 74 77.ª 55 

 

No 4.º ano, observamos duas realidades. Por um lado, ao nível da comparação nacional, o nosso score 

é muito confortável, cotando-nos quase no limiar do 1.º quartil, isto é, das 25% melhores escolas. 

Contudo, estamos inseridos num distrito muito competitivo ao nível do 4.º ano e a nossa posição baixa 

drasticamente, situando-se na zona da linha média. Temos, portanto, um longo caminho a percorrer 

neste nível de ensino. 

JORNAL 

No País No Distrito 

Posição Percentil Posição Percentil 

Expresso 299.ª 71 16.ª 61 

Público 282.ª 73 13.ª 72 

JN 341.ª 71 18.ª 61 


