
REPORTAGEM

Que escolas

preparam melhor
para o superior?

Depois do Yanking', avaliar como é que as escolas preparam
para o ensino superior poderá ser o passo seguinte.

Podemos

olhar para o 'ranking'
das escolas secundárias e con-
cluir quais são as que prepa-
ram melhor para o ensino su-

perior? Apergunta, pertinente
é feita, anualmente, por milha-

res de pais na hora de escolher a escola onde
vão inscrever os seus filhos.

Há muitas variáveis a ter em conta. O per-
curso pretendido, a vocação de cada estu-
dante, o perfil, se o objectivo é estudar no es-

trangeiro, entre muitos outros factores.
Em Portugal, na corrida ao ensino supe-

rior,, os resultados dos exames nacionais são

um factor decisivo, chegando a valer 40% da

nota de candidatura. E por isso, enquanto for
este o modelo de acesso ao ensino superior, a

informação dos resultados dos exames na-
cionais, por escola, é preciosa

Não podemos olhar simplesmente para a
escola com a melhor média - este ano a eleita
foi a Academia de Música de Santa Cecília - e

concluir que é a que melhor prepara os seus

alunos. Há que ter em conta o capital social,
cultural e educativo das famílias de cada es-
tudantes. Uma informação essencial e que,
ainda, não é tida em conta

O que podemos concluir, ao olhar para os

12 anos de divulgação do 'ranking' dos exa-
mes nacionais, é que são as escolas com pro-
jectos educativos mais fortes e distintivos -
aprendizagem da música, artes ou com
orientação religiosa e militar e lideranças
fortes - as que conseguem que os seus alunos
obtenham melhores resultados nos exames
nacionais.

Claro que se o objectivo é ingressar num
curso em que a matemática é uma das provas
exigidas talvez seja conveniente escolher
uma escola com bons resultados nessa disci-

plina (o Colégio Nossa Senhora do Rosário,
no Porto, foi o eleito este ano).

A proposta de avaliar a forma como os

alunos são preparados para o ensino supe-
rior nas escolas públicas e privadas, apre-
sentada ao Ministério da Educação, é es-
sencial.

Uma proposta da Associação
Nacional de Directores de Agru-
pamento de Escolas públicas que,
a concretizar-se, poderia ajudar, e

muito, a tornar a escolha da escola
mais simples e clara para pais e

alunos.
Madalena Queirós

OS MELHORES RESULTADOS

2001
Colégio Sagrado Coração de Maria
(Lisboa)

2002
Colégio Manuel Bernardes (Lisboa)

2003
Colégio São João de Brito (Lisboa)

2004
Colégio Nossa Senhora de Boavista

(Vila Real)

2005
Colégio Mira Rio (Lisboa)

2006
Colégio Mira Rio (Lisboa)

2007
Colégio Mira Rio (Lisboa)

2008
Academia de Santa Cecília (Lisboa)

2009
Conservatório de Música Calouste

Gulbenkian, em Braga

2010
Colégio Nossa Senhora do Rosário,

Porto

2011

Colégio Int. de Vilamoura

2012
Instituto de Odivelas

2012
Academia de Música de Santa Cecilia



SAIBA DE QUE ESCOLAS VIERAM

OS ALUNOS QUE ENTRARAM COM MÉDIAS MAIS ALTAS NOS CURSOS DE ECONOMIA E GESTÃO

Nome: Mariana Machado dos Santos

Nunes Nazaré
Nota da Entrada: 17,3, Gestão ISEG

Escola: Liceu Francês

"A grande parte do trabalho é feito nas

aulas. Há que sair das aulas a perceber
90% do que foi dito", recomenda Mariana

Nazaré, aluna de Gestão do ISEG.

Nome: António Miguel Barbosa

de Pinho Cabral

Nota de entrada: 17,2, Gestão ISEG

Escola: Liceu Camões
"Não deixem tudo para a última hora,

principalmente em ano de exames"
recomenda António Cabral, aluno do curso

de Gestão do ISEG.

Nome:' Mariana Silva

Nota de entrada: 18, Economia ISEG

Escola: Escola Secundária da Gafanha
da Nazaré, Ilhavo

Entrou em Economia no ISEG, com 17,8 e diz

que "o mais importante é conseguir
resultados muito bons nos exames.

principalmente a matemática. E para isso,

estar atento nas aulas conta muito."

Nome: João Maria Palhavã Garrido de Pina Cardoso

Nota de entrada: 18,78, Católica Lisboa

Escola: Col. do Sagrado Coração de Maria e Jardim-Escola João de Deus. Alvalade

"Acima de tudo, estudar. Não faltar a nenhuma aula e estar concentrado e atento é
também muito importante. Mas a parte mais importante depois de perceber

a matéria na aula é estudá-la e realizar muitos exercícios diversificados em casa,

até saber a matéria como se o objetivo fosse explicá-la a uma turma que nunca

ouviu falar sobre ela.



Nome: Inês Oliveira Pedro dos Santos
Nota de entrada: 19. Católica Lisboa

Escola: Escola Secundária Artur

Gonçalves, Torres Novas.

"Para se ter boas notas é necessário gerir
bem o tempo, saber distinguir momentos

de aprendizagem e trabalho de momentos
de relaxe e diversão, e àproveitá-los
ao máximo", diz a aluna da Católica.

Nome: Diogo Ferreira Conceição Conduto
Nota de Entrada: 18,5, Católica Lisboa

Escola: Colégio São João de Brito

O aluno da Católica diz que "é fundamental

gerir o nosso tempo de modo a termos tempo

para estudar, mas também para estar com
os amigos. A prática desportiva também

não deverá ser esquecida".

Nome: Bárbara Isabel Brandão Costa Henriques
Nota de Entrada: 16,4, Economia Univ Aveiro

Escola: Escola Secundária Soares Basto,

Oliveira de Azeméis.

"Empenhar-se naescoia e perceber muito
bem qual o curso que pretende", são

as recomendações de Bárbara Henriques do

curso de Economia da Universidade de Aveiro.

Nome-. Maria Cardoso

Nota de entrada: 19,4, Economia NOVA

Escola: Escola Secundária José Falcão, Coimbra.

No curso de Economia da Nova, Maria não se considera

uma 'nerd', mas diz que é em assistir às aulas que está

o grande segredo para o sucesso. ..

Nome: João Santos
Nota de entrada: 19,4, Gestão NOVA

Escola: Colégio Nossa Senhora
da Assunção, Anadia

O mais importante "é todos os dias passar
os olhos pela matéria, ainda que não seja

necessário de uma forma muito aprofundada.




