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Dados de 2016 

 

Algumas comparações  

Quando comparamos os resultados de 2016/17 com o ano letivo anterior, regista-se uma subida, em termos gerais, de 

351 lugares (a maior subida do concelho: 615» 264), sendo de 67 lugares a melhoria quando se analisa o ranking de 

sucesso – neste caso, o indicador de sucesso de 5,15% é o mais elevado dos agrupamentos, superado pela ESRP (6.8), 

ESEQ (11,5) e CA (11,5); melhoria da média geral (0,47) e subida do valor esperado (0,17); manutenção dos valores de 

ASE, com ligeira subida da escolaridade dos pais e descida da das mães.  

No concelho, a escola onde os pais apresentam a mais baixa taxa de escolaridade (7.32 pais e 7 as mães), sendo também 

aquela que apresenta a mais elevada taxa de alunos subsidiados (61,8%). 

Em 2015/16 o Agrupamento estava na posição 615 (lugar 433 no ranking de sucesso), isto depois de ter subido do lugar 

944, onde estava em 2014/15, quando foi a pior escola do concelho; no ano anterior, em 2013/14, estava no lugar 1171, 

estando a última escola do concelho na posição 1194 do ranking. 

https://www.publico.pt/ranking-das-escolas-2017/lista?#-1313


 

Dados específicos 2016/17

 

 

 

 

 

Por disciplinas 

Todos os contextos 

 

Contexto 1 (o mais desfavorecido) 

 

Todos os contextos 

 

Contexto 1 (o mais desfavorecido) 

Português: subida de 1002º em 2016 para 279º neste ano, a maior subida 

do concelho (723 lugares), sendo a 3º melhor escola pública do concelho e 

o melhor agrupamento, quando se analisa o ranking do sucesso; a melhor 

escola do concelho quando se analisam as escolas do contexto 1, sendo 

também das primeiras em termos do distrito (5º lugar no distrito, em 

Português). 

Em 2015, em Português, o agrupamento estava na posição 838, tendo 

subido do lugar 1173, no ano anterior, quando foi a pior escola do 

concelho. 



Matemática: subida de 543º em 2016 para 218º neste ano, a maior 

subida do concelho (158 lugares), sendo a 4º melhor escola pública 

do concelho e segundo melhor agrupamento, quando se analisa o 

ranking do sucesso; a segunda melhor escola do concelho quando 

se analisam as escolas do contexto 1, sendo também das primeiras 

em termos do distrito (10º lugar no distrito, em Matemática). 

Em 2015, em Matemática, o agrupamento estava na posição 631, 

tendo subido do lugar 665, no ano anterior. 

 

 

 

JN 

Fonte: https://www.jn.pt/nacional/infografias/interior/em-que-lugar-ficou-a-sua-escola-veja-o-ranking-das-escolas-de-2017-9093336.html 

 

 

2016 

 

Subida em relação ao último ano, de 367 lugares, a maior subida do concelho! (682 no último ano); 

https://www.jn.pt/nacional/infografias/interior/em-que-lugar-ficou-a-sua-escola-veja-o-ranking-das-escolas-de-2017-9093336.html


Expresso /SIC 

Fonte:  http://expresso.sapo.pt/ranking-das-escolas-2017 

 

 

2016 

 

Análises: 

Subida em relação ao último ano, de 365 lugares, a maior subida do concelho! (685 no último ano); Lugar 270 quando 

se analisam escolas com + de 50 provas, isto quando no último ano ocupávamos a posição 593. 

http://expresso.sapo.pt/ranking-das-escolas-2017

