
 

 

 

 

 

 

 
Carta 096/2020                                                                                  Salvador, 30 de junho de 2020. 

 

 

Aos 

Senhores Pais de Alunos do Colégio Anchieta 

Sedes Pituba, Bela Vista e Aquarius 

Nesta.  

 
Ref.: Compartilhando uma boa notícia �± Ranking por Escola �± ENEM 2019. 
 

Prezados Senhores: 

 

 

Temos a satisfação de comunicar-lhes que os Colégios Anchieta e São Paulo, ambos do Grupo 

Educacional Anchieta (GEA), alcançaram os primeiros lugares no Exame Nacional do Ensino Médio �± 
ENEM 2019, nas suas respectivas categorias, conforme descrito abaixo. 

 

�x   COLÉGIO ANCHIETA  ���s  PRIMEIRO LUGAR NO ENEM 2019 NA BAHIA entre os colégios de 

grande porte - com mais de 90 alunos na 3a série do EM (191 alunos). Média 672,07. 
 

�x   COLÉGIO SÃO PAULO  ���s  PRIMEIRO LUGAR NO ENEM 2019 NA BAHIA entre colégios de 

médio porte - entre 60 e 90 alunos na 3a série do EM (73 alunos). Média 685,44. 
 

O critério adotado para a classificação acima foi o porte da escola, utilizado pelo INEP, órgão federal 

responsável pelo ENEM, nas últimas oportunidades em que divulgou oficialmente o resultado 

classificatório por Escola (2015 e 2016). 

 

O INEP, baseado em diversos modelos 

estatísticos e justificativas técnicas, 

classificou as escolas em 04 (quatro) 

grupos, conforme o quadro ao lado, 

obtido de seu site oficial (edição de 

2015 do ENEM). O órgão deu grande 

importância a esse critério por identi-

ficar a existência de fatores que alte-

ram as médias das notas por escola em 

cada uma das faixas e em vista do 
crescente número de escolas que 
passaram a fazer seleção de alunos 
com o objetivo de burlar o ranking do ENEM por Escola, sendo, portanto, inadequado comparar, por 

exemplo, a média de uma escola que tenha 30 alunos matriculados na 3a série do EM com a de uma outra 

que tenha 200 alunos. 

 
Ainda assim, adotando-se apenas as médias alcançadas pelos 30 melhores alunos de cada escola, 
outro critério já praticado pelo INEP, o que em tese possibilitaria a comparação entre todas as 
escolas, o Colégio Anchieta obteve a média 750,01, continuando em 1o LUGAR NA BAHIA , NO 
ENEM 2019.   
 


