Quais as principais operações estatísticas desenvolvidas pela DGEEC ao nível da educação
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário e sua caraterização?
As principais operações estatísticas levadas a cabo pela DGEEC/DSEE-DEEBS assentam em
Recenseamentos com periodicidade anual, cuja recolha de dados se efetiva junto dos
estabelecimentos de educação e ensino não superior de naturezas pública e privada, do
Continente. Destacam-se:
O “Recenseamento Escolar” – Alunos matriculados, resultados escolares, pessoal
docente e pessoal não docente em exercício de funções nas escolas.
A “Modernização Tecnológica das Escolas” – Recursos tecnológicos em
estabelecimentos de educação e ensino (parque informático, software, internet e
equipamentos multimédia).
As “Atividades de Enriquecimento Curricular” - Atividades de enriquecimento
curricular desenvolvidas nas escolas públicas que ministram o 1.º ciclo do ensino
básico. Dentre outras evidenciam-se o inglês, a atividade física e desportiva, a música e
o apoio ao estudo.

Quais os principais indicadores compilados ao nível da educação?
Os principais indicadores compilados pela DGEEC/DSEE-DEEBS abarcam dados sobre:
Alunos matriculados/inscritos;
Alunos transitados;
Diplomados;
Vagas e inscritos;
Pessoal docente e não docente;
Estabelecimentos de educação e ensino;
Computadores com e sem ligação à internet;
Atividades de enriquecimento curricular,
que servem de base para o cálculo de diferentes indicadores, como por exemplo:
Taxa de transição/conclusão;
Taxa de retenção e desistência;
Taxa de escolarização;
Índice de envelhecimento dos docentes;
Taxa de feminidade;
Relação aluno/docente;
Relação aluno/computador,

Onde poderei consultar informações sobre estabelecimentos de educação e ensino que
ministram a educação pré-escolar ou os ensinos básico e secundário?
A informação sobre a rede de escolas do Continente pode ser consultada no Roteiro das
Escolas, em http://roteiro.min-edu.pt.

Como posso aceder às Estatísticas da educação produzidas pela DGEEC?
As estatísticas da educação produzidas pela DGEEC/DSEE-DEEBS podem ser acedidas através
do sítio da DGEEC.

Caso não consiga localizar a informação pretendida no sítio da DGEEC, ou pretenda dados
desagregados por outro nível de desagregação geográfica, o que posso fazer?
Poderá efetuar um pedido de apuramento personalizado na plataforma do sítio da DGEEC
existente para o efeito em (colocar link).
Em alternativa, poderá remeter
dgeec.dees@dgeec.mec.pt.
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