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NOTA INFORMATIVA  

ATUALIZAÇÃO DO PORTAL InfoEscolas:  

NOVO INDICADOR DE EQUIDADE E INFORMAÇÃO SOBRE A IDENTIDADE DO PROJETO EDUCATIVO EM CADA ESCOLA 

_______________________________________________________________________ 

O InfoEscolas, portal das estatísticas do ensino básico e secundário, apresenta a partir de hoje um 
conjunto de novos dados relativamente ao desempenho do sistema educativo, desagregados por 
região, município, agrupamento de escolas e estabelecimento de ensino. Desta forma, o 
Ministério da Educação, através da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, em 
colaboração com outros serviços da administração, prossegue o desígnio de apresentar mais e 
melhor informação, devidamente contextualizada, com vista à promoção do sucesso escolar de 
todos os alunos, nos diversos níveis e ofertas educativas e formativas que constituem os 12 anos 
da escolaridade obrigatória. 
 

A etapa que hoje se cumpre apresenta três áreas de inovação: 
 

1. Indicador de Equidade 

Este novo indicador permite aferir os níveis de sucesso educativo dos alunos de condições 
socioeconómicas mais vulneráveis (beneficiários do programa de Ação Social Escolar), em cada 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada, município e distrito, em comparação com os 
resultados médios dos alunos com um contexto socioeconómico e um percurso escolar 
semelhantes, a nível nacional. 
O sucesso educativo é observado tendo em conta os indicadores já desenvolvidos nas edições 
anteriores do InfoEscolas, relativos à conclusão do respetivo ciclo/nível de ensino no tempo 
esperado e, simultaneamente, no caso do 3º ciclo do ensino básico e dos cursos científico-
humanísticos do ensino secundário, de desempenho positivo nos exames nacionais (“percursos 
diretos de sucesso”), tendo por referência o ano 2018/19. 
Desta forma, é possível observar em que medida os agrupamentos de escolas e escolas não 
agrupadas (AE/ENA) têm conseguido promover o sucesso escolar dos alunos de meios mais 
vulneráveis, contribuindo assim para a concretização do princípio da igualdade de oportunidades 
que orienta o sistema educativo. 
 

2. Projetos que distinguem a identidade de cada escola 

A partir de agora, no canto superior direito dos painéis relativos a cada agrupamento de escolas 
e escola não agrupada da rede pública, encontra-se disponível um botão a partir do qual se 
consultam os projetos e programas desenvolvidos em cada comunidade, bem como os selos 
atribuídos. 
Compondo a identidade de cada projeto educativo, fica assim reunida informação sobre o 
trabalho em áreas diversas, como a educação artística, o desporto escolar, a ciência, a robótica e 
a programação, a aprendizagem das línguas estrangeiras, especificidades da oferta formativa ou 
uma oferta curricular única, no âmbito de um Plano de Inovação.  
 
Nesta etapa, ficam identificados, para cada AE/ENA:  
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• Selo de Segurança Digital, o Selo de Escola eTwinning, o Selo de Escola Sem Bullying, Escola 
Sem Violência, o Selo de Escola Intercultural, o Selo Escola Saudável e/ou o Selo Protetor; 

• Desporto Escolar, com identificação das modalidades, Desporto Escolar Sobre Rodas e/ou 
existência de um Centro de Formação Desportiva;  

• Clube de Informação e Comunicação, Clube de Programação e Robótica e/ou um Clube 
Ciência Viva nas Escolas; 

• Projeto Cultural de Escola, integrado no Plano Nacional das Artes, e/ou Programa de 
Educação Estética e Artística; 

• Rede Nacional de Clubes Europeus, da Rede de Escolas Magalhânicas e/ou das Escolas 
Amigas dos Direitos Humanos; 

• Plano de Inovação em vigor e/ou projeto de desenvolvimento no âmbito do programa 
Territórios Educativos de Intervenção Prioritária; 

• Escolas Bilingues, Escolas-Piloto de Alemão e/ou de Mandarim; 

• Oferta de Ensino a Distância e/ou de Ensino Secundário Recorrente a Distância;     

• Selo EQAVET, relativo à qualidade de oferta no ensino profissional, ou em processo de 
alinhamento com este referencial (atualização de informação já anteriormente 
disponibilizada). 
 

3. Navegação na informação agregada sobre cada escola e agrupamento de escolas 

Além da possibilidade já existente nos anos anteriores de consultar a informação relativa a 
cada um dos ciclos de ensino, esta nova edição do InfoEscolas permite ao utilizador mover-se 
diretamente entre os painéis dos vários ciclos e níveis de ensino, relativos a cada escola ou 
agrupamento, de forma a ter uma visão de conjunto do respetivo estabelecimento de ensino.  
 
 

Para além destas inovações, procede-se à atualização dos restantes dados para os vários 
ciclos do ensino básico e para o ensino secundário, incluindo cursos profissionais e científico-
humanísticos, nomeadamente: 

• Evolução do número de alunos e taxa de retenção e desistência, nos anos de 

2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19; 

• Distribuição dos alunos por idade e por sexo, em 2018/19; 

• Percentagem de alunos que: 

o Concluíram o percurso no tempo esperado — 1.º ciclo em quatro anos, 2.º ciclo 

em dois anos e cursos profissionais em três anos (a partir deste ano com dados da 

conclusão no tempo esperado por curso profissional); 

o Concluíram o percurso no tempo esperado e simultaneamente obtiveram uma 

avaliação positiva nos exames nacionais — 3º ciclo do ensino básico e cursos 

científico-humanísticos, do ensino secundário (percursos direto de sucesso), em 

2016/17, 2017/18 e 2018/19. 

• Resultados nas provas de aferição e das provas finais do ensino básico (mantiveram-

se os valores de 2015/16 a 2018/19, uma vez que estas provas não se realizaram em 

2020, devido à pandemia); 
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• Resultados nos exames nacionais do ensino secundário, em 2020; 

• Relatório da Avaliação Externa das Escolas (3º ciclo), até 2020. 

Os dados podem ser consultados por escola (pública e privada), agrupamento de escolas, 

município e distrito, com recurso a soluções gráficas que tornam mais imediata a observação 

de tendências. 

Além dos painéis gráficos relativos a cada escola, agrupamento de escolas, município e 

distrito, o Portal disponibiliza ainda uma nota técnica em que se explicam cada um dos 

indicadores, bem como um conjunto de tabelas em que os dados de todas as escolas, 

agrupamentos de escolas, municípios e distritos, podem ser visualizados em conjunto e 

descarregados. 

Com a atualização que hoje se concretiza, o Portal InfoEscolas apresenta uma cada vez maior 
bateria de indicadores sobre o desempenho do sistema educativo português e das diversas 
escolas que o compõem, contribuindo para o desenvolvimento e autorregulação das 
comunidades educativas, para a avaliação externa das escolas, bem como para a informação 
do público em geral, prosseguindo um princípio de transparência, e apostando na sua 
apropriação pelos profissionais educativos, e pelos encarregados de educação.  

Neste âmbito, importa voltar a registar que este manancial de informação não deve 
prejudicar outras formas de conhecer e divulgar o trabalho de cada escola, na singularidade 
do seu contexto, pelo que outros indicadores e outras fontes de informação devem ser 
sempre ser convocados, para que se possa melhor representar o sistema e promover a sua 
melhoria. 

Esta edição do InfoEscolas é acompanhada por dois relatórios que contribuem para a 

compreensão e análise da informação. O primeiro, intitulado Exames Nacionais: Principais 

Indicadores, descreve a população que em 2020 realizou os exames nacionais do ensino 

secundário, bem como os resultados médios obtidos, por disciplina e por curso. O segundo, 

denominado Resultados Escolares: Indicador de Equidade, explica com maior detalhe este 

novo indicador e analisa os principais resultados, para os diferentes ciclos e níveis de ensino, 

explorando variações entre distritos, municípios e agrupamentos de escolas. 

 

Como habitualmente, as escolas podem enviar os seus pedidos de esclarecimento relativos 

aos dados apresentados para o endereço infoescolas@dgeec.mec.pt 

A versão atualizada do portal InfoEscolas está disponível em http://infoescolas.pt 
 

 

Lisboa, 29 de março de 2021 
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