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Com inclusão, número de escolas estaduais
entre as 100 caiu para duas.
Setenta e três escolas tiveram as notas
incluídas na nova lista no estado.

Caderno de prova do Enem 2015 (Foto: Marcelo Brandt/G1)

Setenta e três escolas do Espírito Santo que oferecem o Ensino Médio integrado à
Educação Profissional tiveram as notas médias no Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2015 incluídas na lista do Instituto Nacional de Estudos e
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Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Das 100 melhores escolas, 15 são
campus do Instituto Federal do Estado (Ifes), e apenas duas são escolas estaduais.

A nova lista foi divulgada nesta segunda-feira (31). No Espírito Santo, o ranking
das 10 escolas com as melhores notas nas provas objetivas teve apenas uma
alteração. O Ifes campus Vitória, que não estava na primeira lista, passou a
integrar a 4ª posição.

O COC Vitória, que estava em 10º lugar na primeira listagem, saiu do ‘Top 10’ e foi
para a 13º posição. Os campus do Ifes de Aracruz e de Cachoeiro de Itapemirim
ocupam as 12ª e 13ª colocações, respectivamente.

Já o ranking das 10 escolas do estado com as melhores notas na redação não
mudou. O campus do Ifes em Colatina teve a maior nota entre as instituições que
oferecem Ensino Médio integrado à Educação Profissional (660), mas mesmo
assim ficou abaixo da 10º colocada na primeira listagem, CE Lauro Pinheiro -
Cachoeiro de Itapemirim (699,41).

Na nova lista das 100 escolas do Estado com as maiores notas nas provas
objetivas, 15 posições são ocupadas por campus dos Insitutos Federais do Espírito
Santo (Ifes). A inclusão fez com que o número de escolas públicas presentes na
lista caísse de 11 para apenas duas: EEEF Victorio Bravim, em Marechal Floriano;
e Teófilo Paulino, em Domingos Martins.

CONSULTE NOTA E POSIÇÃO DAS ESCOLAS

Brasil

Segundo o Inep, entre as 961 escolas de todo o Brasil incluídas no levantamento,
92 (9,57%) pertencem à rede privada de ensino; 276 (28,72%), à federal; 580
(60,35%) às estaduais; 13 (1,35%) às municipais. De acordo com o Inep, todas elas
oferecem o ensino médio integrado à educação profissional.

Segundo o Inep, "entre as escolas com notas divulgadas em 4 de outubro, 355
tiveram seus resultados modificados por causa da inclusão dos estudantes do
Ensino Médio Integrado no universo dos cálculos, e 24 deixaram de ter resultados
divulgados por não mais cumprirem a taxa de participação".

'Equívoco'

No começo do mês, o Inep admitiu que cometeu um "equívoco" ao excluir 96%
dos institutos e centros federais da divulgação dos dados do Enem 2015 por
escola. Antes de admitir o erro, o Inep havia justificado a exclusão como
decorrente de uma mudança metodológica no Censo da Educação Básica que, a
partir de 2015, deixou de considerar o ensino médio integrado ao ensino técnico
como "ensino médio regular".

Um dos resultados da exclusão dos institutos federais foi o aumento da
concentração de escolas privadas entre as médias mais altas do país. No Enem
2014, 34 institutos e centros federais estavam entre as mil escolas com médias
mais altas do país. No Enem 2015, esse número caiu para três.

De acordo com a portaria Inep n.º 507/2016, para terem seus resultados
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divulgados, as escolas precisam possuir, concomitantemente, pelo menos dez
alunos participantes do Enem 2015 e uma taxa de participação igual ou superior a
50%.

Protestos
A exclusão dos Institutos Federais da primeira lista divulgada pelo Inep gerou,
inclusive, protestos por parte dos estudantes.

Confira as listas:

As maiores notas do estado (Objetivas)
1º- Colégio Sagrado Coração de Maria
2º- CE Leonardo da Vinci
3º- Escola São Domingos
4º- Ifes Campus Vitória
5º- Colégio Salesiano Jardim Camburi
 6º- Colégio Marista Nossa Senhora da penha
7º- Centro de Ensino Cachoeirense Darwin
8º- Centro Educacional Charles Darwin
9º- CE Primeiro Mundo
10º- CE Charles Darwin

As maiores na redação

1º - Colégio Sagrado Coração de Maria - Vitória - 762,67
2º - Escola Fundação Deolindo Perim - Venda Nova do Imigrante - 742,86
3º - Escola Guimarães Rosa LTDA - Cachoeiro de Itapemirim - 732,28
4º - CE São Camilo - ICE - Cachoeiro de Itapemirim - 730,00
5º - Colégio Salesiano Jardim Camburi - Vitória - 725,77
6º - CE Primeiro Mundo - Vitória - 714,67
7º - CE Leonardo da Vinci - Vitória - 710,00
8º - Centro de Ensino Cachoeirense Darwin - Cachoeiro de Itapemirim - 705,45
9º - EEFM Azeredo - Cachoeiro de Itapemirim - 704,78
10º - CE Lauro Pinheiro - Cachoeiro de Itapemirim - 699,41

    Todas as escolas são da rede privada. Não houve alteração após a divulgação da
lista com as notas das escolas do Ensino Médio Integrado.

Notícias da sua região
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         Nordeste     
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