Colégio São Bento é o terceiro melhor
colocado do país no Enem 2012
Segundo dados fornecidos pelo Inep, colégio carioca obteve a terceira melhor média do Brasil nas
provas objetivas de 2012 e ficou com o melhor resultado em redação
Veja Rio - 26 de Novembro de 2013

Enem 2012: Colégio São Bento teve o terceiro melhor resultado do país (Foto: SXC)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou nesta terça (26) a planilha com
as notas de todas as escolas brasileiras no Exame Nacional do Ensino Médio de 2012. De acordo com os
dados apresentados, o Colégio São Bento teve o terceiro melhor resultado no Enem. Com 712,79
pontos, a instituição carioca só ficou atrás de duas instituições mineiras: o Colégio Bernoulli, de Belo
Horizonte, que obteve a maior média de desempenho, com 722,15 pontos; e o Colégio Elite Vale do Aço,
de Ipatinga, com 720,88 pontos.
O cálculo considera apenas as provas objetivas das quatro áreas de conhecimento do Exame Nacional
do Ensino Médio de 2012 - ciências da natureza, ciências humanas, matemática e linguagens. Portanto,
o ranking não leva em conta as notas da prova de redação, que não utiliza como método de correção a
Teoria de Resposta ao Item (TRI) das provas objetivas. Os dados apresentados pelo Inep consideram
apenas as escolas que tiveram mais de dez participantes no exame, sendo a taxa de adesão dos alunos
concluintes do ensino médio acima de 50%.
Avaliando separadamente as notas da redação, o colégio apresentou o melhor resultado do Brasil, com
média de média 810,53. Ele é seguido por outra instituição carioca, o Colégio Cruzeiro do Centro, que
obteve pontuação média 798,35.
As escolas têm até o dia 4 de dezembro para analisar os boletins de desempenho individual dos alunos.
A partir de então, elas poderão recorrer dos dados que discordarem. O site do Inep oferece ainda uma
ferramenta na qual os estudantes podem comparar sua nota individual com a média da escola.

Veja abaixo as cinco escolas com as melhores médias nas provas objetivas do Enem 2012:
1º) Colégio Bernoulli - unidade Lourdes /Belo Horizonte/MG - privada - 722,15
2º) Colégio Elite Vale do Aço - Ipatinga/MG - privada - 720,88
3º) Colégio São Bento - Rio de Janeiro/RJ - privada - 712,79
4º) Colégio de Aplicação da UFV – Coluni/Viçosa/MG - federal - 706,22
5º) Colégio Vértice Unidade II - São Paulo/SP - privada - 705,26
Veja as cinco escolas com as melhores médias na redação do Enem 2012>
1º) Colégio São Bento - Rio de Janeiro/RJ - privada - 810,53
2º) Colégio Cruzeiro unidade Centro - Rio de Janeiro/RJ - privada - 798,35
3º) Colégio Helyos - Feira de Santana/BA - privada - 792,90
4º) Colégio Elite Vale do Aço - Ipatinga/MG - privada - 790,63
5º) Colégio Lerote Ltda - Teresina/PI - privada - média 787,06

http://vejario.abril.com.br/especial/colegio-sao-bento-terceiro-melhor-pais-enem-2012-761414.shtml

