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Sumário 

Neste trabalho pretende-se efetuar um estudo, na área da Estatística, sobre a classificação 

das Escolas Secundárias (Portugal Continental e Ilhas) relativamente aos resultados alcançados 

pelos seus alunos nos Exames Nacionais. Tem-se como principal objetivo identificar grupos de 

Escolas com diferentes graus de desempenho considerando os subsistemas de ensino nacional 

público e privado, bem como a sua região. Para isso, é construído um indicador educativo 

alternativo aos denominados rankings do Ensino Secundário divulgados desde o ano de 2001 

pelos meios de comunicação social. 

 

Palavras-chave Análise de clusters, classificação, indicador educativo, correlação 

ordinal de Spearman, testes de hipóteses paramétricos e não paramétricos. 
 

1. Introdução 
O tema da avaliação de Escolas é crescentemente incontornável no panorama do mundo 

educativo e suscita, cada vez mais, o interesse dos decisores políticos e organizacionais no 

domínio educativo, bem como dos professores, pais e público em geral, pois todos desejam 

saber se a educação garante qualidade na preparação das crianças e jovens para enfrentarem os 

desafios de uma futura integração social (União Europeia (2000)).  

A publicação em Portugal, pela primeira vez em 2001, da lista ordenada das Escolas com 

Ensino Secundário tendo por base os resultados dos Exames Nacionais do 12º ano inaugurou a 

Rankings 

competição entre as Escolas, a elaboração de um ranking das Escolas Secundárias portuguesas, 

num cenário caracterizado por diferentes formas de regulação externa parece ser comandada 

pela ideia da comparação dos resultados escolares, o que, se preferirmos, pode perspetivar 

igualmente o desejo, por parte das autoridades, de apresentar à sociedade civil um instrumento 
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socialmente credível de avaliação das Escolas, de fácil leitura, de significado direto e linear 

Ventura & Costa (2002). 

Assim, este trabalho resulta da necessidade de ordenar as Escolas Secundárias incorporando 

outros aspetos considerados relevantes, em detrimento da utilização de rankings baseados 

unicamente nas classificações dos alunos nos Exames Nacionais. Tem-se como principal 

objetivo identificar grupos de Escolas com diferentes graus de desempenho considerando os 

subsistemas de ensino nacional público (Escolas Públicas) e privado (Escolas com Contrato de 

Associação e Escolas Particulares) e a sua região (a nível nacional e a nível regional). Para isso, 

é construído um indicador educativo alternativo aos denominados rankings do Ensino 

Secundário divulgados desde o ano de 2001 pelos meios de comunicação social e que se 

pretende incorporar outras variáveis consideradas relevantes para além das classificações nos 

exames nacionais. 

 
2. Base de dados e metodologia 

O conjunto de dados utilizado diz respeito aos registos, fornecidos pelo Júri Nacional de 

Exames (JNE), dos resultados obtidos pelos alunos que realizaram Exames Nacionais nos anos 

letivos de 2006/2007 a 2010/2011, por Escola e por disciplina, tendo por base os resultados 

nacionais e os da própria Escola. Neste estudo, para além da variável Escola, onde é efetuada a 

avaliação do aluno, são também consideradas as variáveis concelho, distrito e subsistema de 

ensino correspondente. Foram utilizadas as bases de dados disponibilizadas no sítio da Direção 

Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular do , referentes às classificações 

dos Exames Nacionais de todas as Escolas Secundárias, congregando os anos letivos em estudo 

com todos os alunos internos, de Portugal Continental e Ilhas, que realizaram Exame Nacional, 

na 1ª Fase, às disciplinas de Matemática A, Português, Biologia e Geologia e Física e Química 

A. 

Utilizando métodos da Análise Exploratória de Dados efetua-se uma análise preliminar das 

variáveis consideradas de forma a identificar e detetar padrões ao longo dos anos letivos 

observados. Estabelece-se uma metodologia para a construção de um indicador alternativo para 

a classificação das Escolas do Ensino Secundário em que considera os alunos internos de cada 

Escola que realizam o Exame Nacional na 1ª fase, para definir um ranking das Escolas por 

disciplina, considerando para tal as Escolas com pelo menos 15 alunos internos que realizam 

exame, em cada uma das disciplinas consideradas. O novo indicador  (Indicador Ranking 

por Disciplina) que se propõe, visa servir de instrumento para que cada Escola possa refletir 

sobre o seu desempenho, nas diferentes disciplinas sujeitas a Exame Nacional. 
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São, também, utilizados procedimentos da Estatística Multivariada com o objetivo de 

identificar, para determinadas áreas geográficas (região Norte), grupos (clusters) de Escolas 

com comportamentos mais semelhantes, de acordo com o indicador alternativo definido (Branco 

(2004)). Na análise efetuada, aplicam-se testes estatísticos (paramétricos e não paramétricos), 

nomeadamente (após a definição dos clusters), na caracterização e diferenciação dos clusters 

relativamente ao indicador alternativo proposto. 

 
3.  

Mostrou-se que há uma inconsistência inerente ao modo como os rankings são elaborados 

(médias ponderadas). Desta forma, propôs-se um novo indicador educativo, por disciplina, onde 

se considerou não só o desempenho do aluno como o desempenho da Escola, isto é, 

consideraram-se quatro fatores: a média no exame; a diferença entre a média das classificações 

internas finais e a média das classificações dos Exames Nacionais obtida em cada disciplina, a 

percentagem de reprovações existentes por disciplina e a diferença entre a variação anual das 

classificações de exame de cada Escola relativamente à variação anual da média nacional de 

exame, por disciplina. 

De acordo com o indicador alternativo , observa-se uma relativa uniformidade no 

comportamento do desempenho dos alunos nas disciplinas: Matemática A, Biologia e Geologia 

e Física e Química A. De acordo com o indicador alternativo , procedeu-se à sua 

representação (médias concelhias por classes) em mapas de agregação geográfica por concelho 

e para cada ano letivo. Os concelhos que apresentam melhores resultados situam-se na faixa 

Litoral a Norte do Tejo, com especial destaque para a região Centro, sendo que aqui os bons 

desempenhos estão presentes em vários concelhos do Interior. Os resultados de Português 

fogem em parte ao padrão descrito, sendo de realçar a assimetria Norte/Sul e Litoral/Interior. 

Salientam-se os melhores resultados nos concelhos situados no Vale do Tejo, Noroeste 

Transmontano, Beira Litoral e Beira Alta. Globalmente, os concelhos do Norte Interior, do 

Alentejo e dos Arquipélagos da Madeira e dos Açores, salvaguardando exceções pontuais, são 

os que continuam a evidenciar resultados mais fracos em todas as disciplinas analisadas. 

No ranking das Escolas, de acordo com o indicador , conclui-se que das Escolas 

Públicas ( ) e com Contrato de Associação ( ) não há nenhuma que se consiga manter e/ou 

considerados, são as Escolas Públicas ( ). Estas situam-se nos concelhos do Interior do país 

e do Arquipélago da Madeira.  
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A Análise de Clusters aplicada à disciplina de Matemática A, nos anos letivos 2007/2008 e 

2010/2011 agrupou as Escolas em quatro grupos, quando considerados os anos letivos de 

2008/2009 e 2009/2010 agrupou as Escolas em cinco grupos. Aplicada a mesma técnica 

multivariada, às disciplinas de Português e Física e Química A, as Escolas foram agrupadas em 

4 grupos. No que diz respeito à disciplina de Biologia e Geologia, as Escolas referentes aos anos 

letivos 2007/2008, 2008/2009 e 2010/2011 foram agrupadas em quatro grupos diferentes, e em 

cinco grupos no ano letivo 2009/2010. O teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis e o teste não 

paramétrico de Tukey (Higgins (2004)) permitiram detetar as diferenças existentes nas 

distribuições dos grupos. Dos anos letivos 2007/2008 a 2010/2011 analisou-se, por disciplina, a 

permanência e evolução crescente/decrescente das Escolas nos diferentes grupos. 

Espera-se que com este trabalho se tenha contribuído para a discussão e compreensão do 

tema ranking das Escolas Secundárias e toda a problemática envolvente. Por consequência, é 

uma ambição que o indicador alternativo proposto ( ) possa ser utilizado como uma 

ferramenta de apoio à elaboração e análise dos próximos rankings por disciplina, bem como, 

para reformulação do indicador vigente, , no Despacho normativo n.º 13-A/2012 de 5 de 

junho. 

 
Agradecimentos: Este trabalho é financiado por Fundos FEDER através do Programa 
Operacional Factores de Competitividade  COMPETE e por Fundos Nacionais através da FCT 

 Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do projecto PEst-C/MAT/UI0013/2011. 
 
Referências: 
BRANCO, J.A. (2004). Uma Introdução à Análise de Clusters, Évora, Sociedade Portuguesa de 

Estatística. 

HIGGINS, J.J. (2004). Introduction to Modern Nonparametric Statistics. Duxbury Advanced 

Series. 

UNIÃO EUROPEIA (2000). Indicadores da qualidade do ensino básico e secundário. Relatório 

europeu de Maio de 2000. Disponível em: http://ec.europa.eu/education/lifelong-‐

learning-‐policy/doc/policy/rapin_pt.pdf. 

Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular do  Ministério da 

Educação e Ciência, 2006/2007 a 2010/2011, http://www.dgidc.min-

edu.pt/jurinacionalexames/index.php?s=directorio&pid=4. 

VENTURA, A. & COSTA, J.A. (2002). External Evaluation and the Organizational 

Development of Schools in Portugal: New challenges for General Inspectorate of 

Education. The International Journal of Educational Management, 16(4), 169-175. 

  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/policy/rapin_pt.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/policy/rapin_pt.pdf
http://www.dgidc.min-edu.pt/jurinacionalexames/index.php?s=directorio&pid=4
http://www.dgidc.min-edu.pt/jurinacionalexames/index.php?s=directorio&pid=4

