Mais informação é sempre melhor que pouca ou nenhuma informação,
importa saber, que tratamento damos à informação

Colégio Nossa Senhora do Alto - 9º no ranking nacional
2017, na prova final de matemática
do 9º ano do Ensino Básico
No Distrito de Faro, das escolas públicas e privadas, o Colégio do Alto consolidando, ano após
ano, o primeiro lugar. Relativamente ao ranking nacional, ocupa a 20º posição com uma
promoção de sucesso escolar de 96.6%

Mais um ano, mais uma publicação de rankings de escolas … mais tarde do que é
costume. Todavia, a celeuma à volta do tema, as discussões que suscitam, as leituras e
interpretações das mesmas, justificam que os rankings de escola, ano após ano,
independentemente do momento, constituam noticia. Já são decorridas mais de duas
décadas desde a publicação dos primeiros rankings de escolas elaboradas a partir do
desempenho dos alunos em provas final de ciclo ou exames. Com as suas qualidades e
defeitos, já deveria ser algo rotineiro e sensatamente pacífico, mas continua a não o ser.
Como habitual, surgem discussões tão acesas, um desassossego que pouco ajuda à
informação e só contribui para estimular polémicas: ensino público|ensino privado, a
influência dos contextos regionais e os fatores socio económicos, entre outros.
O Colégio Nossa Senhora do Alto, continua ano após ano, entre as escolas públicas e
privadas, a liderar o ranking de escolas na nossa região. O desempenho dos alunos do
colégio, neste ano, destacou-se particularmente na prova final de matemática onde ficou
na 9º posição ranking nacional com uma média de 86,8%, para uma média nacional de
53% e na 51º posição na prova final de português, com média de 70, 7%, para uma média
nacional de 58%. Estes resultados determinaram que o Colégio figurasse nas 25
melhores escolas do País, ficando classificado na 20º lugar, com um resultado de média
de provas finais de 4,07, superando a média de classificação interna dos alunos de 3,95.
Por tudo isto queremos felicitar os nossos alunos e respetivas famílias por todo o esforço
e carinho, todos os docentes pelo esforço e dedicação ao nosso projeto educativo e a
todos que de uma forma direta ou indireta contribuíram para a história destes resultados.
Bem hajam!
É reconhecido por todos, que estes indicadores, organizados desta forma, não traduzem
certamente toda a verdade sobre uma escola. A formação de um aluno não se mede só
por um conjunto de duas notas, mas sim no contributo dado para a sua elevação como
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indivíduo, para a sua disponibilidade para o exercício futuro de uma cidadania ativa,
informada e responsável. Muito já se escreveu sobre isto, e mais se continuará a
escrever, pois é algo que continua a ter muita visibilidade e a despertar uma atenção
especial. Importa realçar que, esta organização de dados coloca em evidência algumas
fragilidades do nosso sistema educativo. Há estudos realizados, nomeadamente pela
Direção Geral das Estatísticas da Educação e Ciência, “Desigualdade Socioeconómicas e
Resultados Escolares”, que há distritos em Portugal onde as escolas fazem toda a
diferença e ultrapassam as dificuldades do meio e escolas onde isso não acontece.
Não obstante as limitações da informação dos rankings, mostram-nos claramente um
sistema educativo a, pelo menos, duas velocidades. O problema não são os rankings e se
as escolas privadas os lideram, mas sim o que deverá ser feito para contrariar os ciclos
de insucesso escolar que algumas escolas, ano após ano, registam. Este caminho não se
faz seguramente, desvalorizando a excelência e o trabalho produzido pelas escolas
privadas. Faz-se criando incentivos a fazer melhor, dando mais autonomia a todas as
escolas e pensando “fora da caixa” …

9º Nacional

51º Nacional
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Ranking de Escolas | Colégio do Alto | nível Concelho de Faro
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Ranking Escolas 2017 | Colégio do Alto | Escolas Privadas | Distrito de Faro
Posição Nacional

Nota: Não figura o Colégio Bernardete Romeira, nesta ordenação por ter realizado menos de 50 provas.
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Rankings Escolas 2017 | Colégio do Alto | nível Nacional | Prova Final de Matemática
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Ranking Escolas 2017 | Colégio do Alto | nível Nacional | Prova Final de Português

