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Confira as escolas públicas do RS que tiveram melhor desempenho no 

Enem 2016 

Dados nacionais divulgados pelo Ministério da Educação foram compilados, aluno por aluno, pelo jornal 

Folha de S. Paulo. O ministério deixou de divulgar os resultados por escola neste ano 

 

Com seleção para ingresso, o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria conseguiu 

as melhores médias do RSRonald Mendes / Agencia RBS 

As escolas públicas não foram bem na lista das instituições com melhores notas no Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) aplicado em 2016. Em nível nacional, como mostrou apuração do jornal Folha de S.Paulo, 

somente uma em cada 10 escolas da "elite" é da rede pública. No Rio Grande do Sul, entre as 10 que obtiveram 

as melhores notas, apenas duas são públicas — sendo que a melhor avaliada, o Colégio Politécnico da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), assim como se repete no restante do país, é federal. 

A escola de Santa Maria continua, como em 2016, sendo a única representante gaúcha entre as 100 mais. No 

entanto, sua posição caiu de maneira significativa: de 33ª pelos dados de 2015, o Colégio Politécnico da UFSM 

passou para o 84º lugar nacional, de acordo com os critérios adotados pela Folha. Na rede particular, a escola que 

teve alunos com melhores notas no Enem 2016 foi o Colégio Sinodal de São Leopoldo, na 151º posição nacional. 

No ano passado, a escola ficou em segundo, tendo à frente o Colégio Leonardo da Vinci (unidade Alfa), de Porto 

Alegre — que neste ano figura na 5ª colocação entre as instituições privadas do Estado, 230ª posição no país. 

Como o governo deixou de apresentar os resultados por escola neste ano, por considerar que o Enem é um 

instrumento pouco preciso para avaliar as instituições de ensino como um todo, a Folha tabulou os resultados a 

partir de uma base de dados ampla divulgada pelo Ministério da Educação (MEC). A reportagem, seguindo 

critérios adotados pela pasta em outros anos, excluiu escolas com menos de 10 alunos do 3º ano no exame e/ou 

com menos de 50% do total desses estudantes na prova. A média calculada leva em conta com as quatro áreas da 

prova objetiva (linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas), sem contar a redação.  
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Confira, abaixo, a posição de escolas gaúchas no ranking nacional do Enem de 2016.  

As escolas públicas do RS com melhores notas no Enem 2016 

1º) Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Cidade: Santa Maria 

Média (provas objetivas): 666,52 

Posição no ranking nacional: 84 

2º) Colégio Tiradentes Ijuí 

Cidade: Ijuí 

Média (provas objetivas): 645,15 

Posição no ranking nacional: 222 

3º) Colégio Tiradentes Santa Maria 

Cidade: Santa Maria 

Média (provas objetivas): 630,2 

Posição no ranking nacional: 400 

4º) Colégio Militar de Porto Alegre 

Cidade: Porto Alegre 

Média (provas objetivas): 630,13 

Posição no ranking nacional: 401 

5º) Colégio Tiradentes Santo Ângelo 

Cidade: Santa Ângelo 

Média (provas objetivas): 622,51 

Posição no ranking nacional: 554 

6º) CEEM Tiradentes 

Cidade: Porto Alegre 

Média (provas objetivas): 622,33 

Posição no ranking nacional: 560 

7º) Colégio Tiradentes Passo Fundo 

Cidade: Passo Fundo 

Média (provas objetivas): 614,76 

Posição no ranking nacional: 714 

8º) Colégio Militar de Santa Maria 

Cidade: Santa Maria 

Média (provas objetivas): 610,63 

Posição no ranking nacional: 851 

9º) Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus Bento Gonçalves 

Cidade: Bento Gonçalves 



Média (provas objetivas): 603,28 

Posição no ranking nacional: 1062 

10º) Colégio Tiradentes Pelotas 

Cidade: Pelotas 

Média (provas objetivas): 573,26 

Posição no ranking nacional: 2424 

 


