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Veja as escolas privadas e públicas da
BA mais bem colocadas no Inep
Ranking foi divulgado nesta quartafeira (5) com base no Enem 2014.
Por mais um ano, colégio em Feira de Santana ficou em 1° no estado.

FACEBOOK

Por mais um ano, o colégio melhor colocado, na
Bahia, no ranking do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas (Inep), construído com base nas notas do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2014, foi o
Helyos, que é da rede particular e fica em Feira de
Santana, segunda maior cidade do estado. O Inep
divulgou a lista nesta quartafeira (5).
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Colégio Helyos em Feira de Santana
(Foto: Reprodução/TV Subaé)

saiba mais
Resultado do Enem 2014 por escola é
divulgado pelo Inep; veja a lista
Boa nota no Enem não garante qualidade
da escola
VEJA AS LISTAS das notas do Enem por
escola

O colégio feirense ficou na posição 31, com a média
693,81. Em 2014, também no topo da lista entre os
concorrentes do estado, a colocação foi a de
número 26.
A próxima instituição melhor colocada na Bahia está na
76ª posição e também é da rede particular. É o colégio
Anchieta, de Salvador, que obteve a média 669,92. A
terceira escola melhor colocada só aparece agora na
104 posição, é o particular Colégio Acesso, de Feira de
Santana. O quarto da lista é o Colégio Anglo Brasileiro,
que fica na capital baiana, e obteve média de 648,64.
Para encerrar os cinco melhores colocados, aparece o
Colégio São Paulo, da rede particular e localizado na
capital baiana, que está na 200ª posição no país, com
média de 644,95.

A primeira instituição pública que aparece no ranking do Inep, na Bahia, é o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), na capital baiana, que está na posição de número 488,
com média de 624,33. A segunda pública melhor colocada está na colocação 500, com média de 619,27
pontos, que é o Colégio Militar de Salvador, da rede federal. Em seguida, dentre públicas, novamente
está o IFBA, só que da cidade de Simões Filho, com média de 585,17, na posição de número 1.708. A
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quarta unidade pública melhor colocada na Bahia é o Colégio da Polícia Militar  Eraldo Tinoco, que fica na
cidade de Vitória da Conquista, e teve média de 583,59, ficando na 1.788 colocação. Por fim, a quinta
unidade pública melhor posicionada é o IFBA de Jequié, que ficou na posição 2.047, com média de
578,11 pontos.
A pesquisa
Os dados abrangem 15.640 escolas de todo o país. Nelas, 1.295.954 estudantes fizeram o Enem. A
divulgação dos dados de 2014 marca o terceiro ano consecutivo em que o governo federal não divulga a
média geral do Enem por escola e apresenta apenas a média em cada uma das quatro provas objetivas
e da prova de redação.
O objetivo é diminuir o impacto da comparação direta entre as instituições de ensino. Além do governo,
especialistas em educação apontam que o Enem é um elemento, mas não pode ser critério único para
definir a qualidade de uma escola. "Nós queremos dar os dados do Enem, mas mostrar que não são
absolutos, podem ser interpretados de formas diferentes. O pai não pode só olhar o ranking puro do
Enem ao matricular o filho na escola", afirmou o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, em
entrevista coletiva na manhã desta quinta.
Entre os 20 colégios mais bem posicionados, cinco estabelecimentos estão no estado de São Paulo.
Tanto Minas Gerais quanto Rio de Janeiro têm quatro escolas. Ceará tem três, Piauí tem duas e Mato
Grosso do Sul e Goiás têm uma escola cada. Estados do Norte e Sul do país não aparecem na lista do
"top 20".
Se considerado apenas o número de alunos, somente três escolas entre as 20 mais bem posicionadas
têm mais que 90 alunos. A maioria concentra salas pequenas com entre 14 e 67 alunos. A estratégia
revela a tendência de formação de turmas que concentram apenas alunos de melhor rendimento.
Janine afirmou que o requisito para a divulgação da nota é que a escola tenha pelo menos 10 estudantes
e que pelo menos 50% de todos os alunos tenham participado do Enem. Mas outros indicadores foram
divulgados para oferecer maior contextualização. "Poderia ser justo aumentar a barra de 50% para evitar
que as escolas queiram só mostrar suas joias ou ocultar seus problemas. Apenas 30 recorreram após
terem acesso ao ranking. Isso indica que o sistema está praticamente à prova de erros, mas ao mesmo
tempo aceita correções", afirmou ele.
Médias das provas objetivas
Segundo o cálculo aritmético feito pelo G1, com base nas notas das quatro provas objetivas (linguagens,
matemática, ciências humanas e ciência da natureza), a escola com a média geral mais alta do Brasil no
Enem 2014 foi o Colégio Objetivo Integrado, de São Paulo.
No Integrado, 42 dos 43 alunos prestaram o Enem. A escola já havia ocupado a mesma posição em
2013. Já outro estabelecimento da mesma rede, e que fica no mesmo endereço da escola com a maior
nota do Brasil (o Objetivo Centro Interescolar Unidade Paulista), ficou na posição 608.
Veja as 20 escolas com as maiores médias nas PROVAS OBJETIVAS do Enem 2014
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1º) Colégio Objetivo Integrado (São Paulo/SP)  privada  média 742,96
2º) Colégio Farias Brito  unidade central (Fortaleza/CE)  privada  média 737,88
3º) Colégio Olimpo Integral (Goiânia/GO)  privada  média 735,02
4º) Christus Colégio PréUniversitário (Fortaleza/CE)  média 731,38
5º) Colégio Bernoulli  unidade Lourdes (Belo Horizonte/MG)  privada  média 730,33
6º) Colégio Ari de Sá  unidade Major Facundo (Fortaleza/CE)  privada  média 725,09
7º) Colégio e Curso Ponto de Ensino unidade Tijuca (Rio de Janeiro/RJ)  privada  média 720,73
8º) Colégio Elite Vale do Aço (Ipatinga/MG)  privada  média 719,81
9º) Coleguium (Belo Horizonte/MG)  privada  média 719,71
10º) Colégio Objetivo Integrado de Mogi das Cruzes (Mogi das Cruzes/SP)  privada  média 718,66
11º) Colégio Bionatus II (Campo Grande/MS)  privada  média 712,91
12º) Colégio Santo Antônio (Belo Horizonte/MG)  privada  média 711,95
13º) Colégio e Curso Ponto de Ensino (Niterói/RJ)  privada  média 711,36
14º) Colégio Vértice Unidade II (São Paulo/SP)  privada  média 710,99
15º) Colégio e Curso Ponto de Ensino unidade Vila da Penha (Rio de Janeiro/RJ)  privada  média
709,43
16º) Instituto Dom Barreto (Teresina/PI)  privada  média 705,26
17º) Colégio São Bento (Rio de Janeiro/RJ)  privada  média 704,94
18º) SEB COC Unidade Álvares Cabral (Ribeirão Preto/SP)  privada  média 701,70
19º) Colégio Anglo Leonardo da Vinci (Carapicuíba/SP)  privada  média 701,11
20º) Colégio Lerote Ltda (Teresina/PI)  privada  média 700,86
10 escolas PÚBLICAS com as maiores médias nas PROVAS OBJETIVAS do Enem 2014
1º) Ifes  Campus Vitória (Vitória/ES)  federal  média 700,30
2º) Colégio de Aplicação da UFV  Coluni (Viçosa/MG)  federal  média 693,32
3º) Colégio Politécnico da UFSM (Santa Maria/RS)  federal  média 689,44
4º) Colégio de Aplicação do CE da UFPE (Recife/PE)  federal  média 674,65
5º) Colégio Militar de Belo Horizonte/MG)  federal  média 665,94
6º) Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Barbacena/MG)  federal  média 664,50
7º) Coltec  Colégio Técnico da UFMG (Belo Horizonte/MG)  federal  média 661,66
8º) Campus 1  BH (Belo Horizonte/MG)  federal  média 658,67
9º) Centro de Educação Tecnológica de Minas Gerais  Cefet  campus Timóteo  federal  média 658,04
10º) Etec de São Paulo (São Paulo/SP)  estadual  média 657,59
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