
Resultados da escola nos “Rankings”  
Exames 2010 

 
Foram divulgadas na imprensa as listas com os resultados das escolas 
relativos aos exames nacionais de 2010. Ao longo dos últimos anos os diversos 
jornais têm mantido um espaço de divulgação destes resultados, usando 
diversas metodologias de trabalho e de análise; esses resultados proporcionam 
uma base de análise para observar as tendências do posicionamento das 
escolas ao longo do tempo. 
Regista-se a posição da Escola Secundária Quinta do Marquês (ESQM) nas 
listas apresentadas por alguns dos jornais: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornal Expresso 

 
Critério: Classificação das escolas com mais de 50 provas realizadas (básico) 
    Classificação das escolas com mais de 100 provas realizadas (sec.) 
 
ESQM:  
Ensino Básico: 
 58º no ranking geral  
 15º no ranking das escolas públicas  
 
Média de exame (ESQM): 3.50 
 
Ensino Secundário:  
 29º no ranking geral 
 7º no ranking das escolas públicas 
  
Média de exame: 12,60; Média interna: 14,8 
 

Jornal Público 

 
Critério: Classificação das 8 disciplinas com maior número de inscrições; só 
              1ªfase (secundário) 
     Classificação das escolas com mais de 50 provas 
 
ESQM:  
Ensino Básico: 
 71º no ranking geral, posição independentemente do número de provas 
 52º no ranking geral; posição considerando escolas com mais de 50 
                 provas realizadas 
 
Média nacional: 2,85 

Escolas do Ensino Básico: 1295 

 Privadas: 198 

 Públicas: 1097 
 

Escolas do Ensino Secundário: 601 

 Privadas: 113 

 Públicas: 488 
 
 



Ensino Secundário:  
 38º no ranking geral; posição independentemente do número de provas 
 33º no ranking geral; posição considerando escolas com mais de 50 
 9º no ranking das escolas públicas 
 1º no ranking do Concelho de Oeiras 
 
Média de exame (ESQM): 12,53 
Média do distrito de Lisboa: 11,09 
Média nacional: 10,70 
 
 

Jornal Diário de Notícias 

 
Critério: Classificação de 18 das 24 disciplinas (exames com mais provas 
     realizadas)  
 
ESQM:  
Ensino Básico: 
 76º no ranking geral 
 10º no ranking das escolas públicas 
 
Ensino Secundário:  
 34º no ranking geral 
 6º no ranking das escolas públicas 
 
Média de exame (ESQM): 12,56; Média final: 14,18 
 
 

Jornal I 

 
Critério: Classificação das escolas com mais de 100 provas realizadas 
 
ESQM:  
Ensino Básico: 
 33º no ranking geral 
 7º no ranking das escolas públicas 
 
Ensino Secundário:  
 25º no ranking geral 
 3º no ranking das escolas públicas 
 1º no ranking do Concelho de Oeiras 
 

Jornal de Notícias 

 
Critério: Classificação das 8 disciplinas com maior número de exames  
 
ESQM:  
Ensino Básico: 
 76º no ranking geral 
 13º no ranking das escolas públicas 



Ensino Secundário:  
 38º no ranking geral 
 9º no ranking das escolas públicas 
 
 

Jornal Correio da Manhã 

 
Critério: Classificação das 8 disciplinas com mais provas 
 
ESQM:  
Ensino Básico: 
 28º do distrito de Lisboa 
 
Ensino Secundário:  
 32º no ranking geral 
 5º no ranking das escolas públicas 
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