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ESSA É NOSSA FÓRMULA

Indaiatuba, 19 de julho de 2018.

Comunicado nº. 118/2018 – Resultado Enem 2017.

Srs. pais ou responsáveis,

 É com grande satisfação que recebemos o resultado do ENEM - Exame Nacional do Ensino 

Médio 2017.

 Como o MEC não divulga o ranking por escolas, somente os microdados, alguns poucos se 

propõem tratar essas informações e divulgá-los, como é o caso do Jornal Folha de S. Paulo. 

 Para auxiliá-los a entender melhor o assunto, abaixo relacionamos dados divulgados sobre 

escolas de nossa cidade, baseado nas fontes: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/06/veja-

o-desempenho-da-sua-escola-no-enem-2017.shtml, que avaliou 6.499 escolas em todo o país e, 

ainda, , do INEP - Instituto http://download.inep.gov.br/microdados/microdados_enem2017.zip

Nacional de Estudos e Pesquisas, fonte oficial, na qual todos os dados estão disponíveis. 

 

*Objetivo diurno – Parque Ecológico Instituto Educacional *Objetivo noturno – Parque Ecológico Instituto de Educação

RANKING ENEM – FOLHA DE SÃO PAULO

Como é do conhecimento de toda a nossa comunidade escolar, aprovamos alunos nas mais 

diversas e renomadas universidades do país, como é o caso da UNICAMP, UNESP, USP, UFSCAR, 

além de inúmeras universidades que utilizam a nota do ENEM como forma de ingresso.

 Mas, ao observarem atentamente a quantidade de alunos que realizaram a prova e a posição 

alcançada na média de Redação – 53 no Estado e 669 no País, muito à frente de escolas renomadas 

da região metropolitana de Campinas, sem dúvida entenderão ser a Redação o fator predominante 

para o sucesso de nossos alunos. 

 Por isso, solicitamos aos senhores pais que incentivem seus filhos a utilizarem as ferramentas 

que estão, diariamente, à disposição de todos os nossos educandos.

 Todas as escolas de Indaiatuba saíram-se muito bem no Enem, haja vista a média nacional para 

cada uma das áreas:

 Ademais, queremos parabenizar nossos Professores e agradecer-lhes. Eles que, com tanta 

competência e dedicação, auxiliam nossos alunos, incessantemente, na jornada do saber.  

Parabenizamos também nossos alunos pela disciplina no estudo e pelos resultados alcançados. E, 

sobretudo, aos senhores pais pela confiança.

A Direção.
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GABRIELLA SOTERO RAMEIRO
MEDICINA

GABRIEL DANTE FERREIRA ROQUE
ENGENHARIA

EDUARDA HELENA MARCHI DIAS
ENGENHARIA

269 APROVAÇÕES EM 2018 157 PÚBLICAS 22 EM MEDICINA
4 universidades públicas 

72 EM ENGENHARIAS

MÉDIA NACIONAL – INEP
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