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ESTATÍSTICAS DO
ENSINO SECUNDÁRIO

Cursos Científico-Humanísticos

ESCOLHER ESCOLA  Estatísticas da Escola 

 ANCORENSIS - "Cooperativa de Ensino", Caminha   [Privado]
 Nota: As estatísticas apresentadas são apenas para os alunos matriculados em cursos científico-humanísticos. Esta escola tem também outras ofertas formativas (ex. cursos profissionais ou para adultos).

Em que cursos estão inscritos os alunos desta escola? 

Quantos alunos tem a escola? 

Distribuição dos alunos da escola por idade 

Distribuição dos alunos da escola por sexo 

Indicador da progressão dos resultados dos alunos da escola entre os exames do 9º ano e do 12º ano, quando comparados com os dos outros alunos do país 

Taxa de retenção ou desistência dos alunos da escola 

Indicador dos resultados em contexto: como se comparam os resultados dos alunos da escola, no 12.º ano, com os resultados dos alunos de escolas em contextos semelhantes 
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Não é possível calcular este indicador para os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, pois não dispomos de informação detalhada sobre o contexto social dos seus alunos.

As notas internas atribuídas pela escola aos seus alunos estão alinhadas com as notas internas atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames? 

  Fonte: Dados reportados pelas escolas ao sistema de informação do MEC e base de dados do Júri Nacional de Exames

  Ligação direta a esta página: http://infoescolas.mec.pt/?code=1602658&nivel=4
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