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Sobre o Elite Transforma

O que é o programa

Nossa missão

Seleção

Nossas metas

O Elite Transforma, programa de bolsas do Elite Rede de Ensino, tem por objetivo 
oferecer bolsas de estudos a jovens de baixa renda, para que os mesmos ingressem 
nas escolas selecionadas da Rede no 6º ano do Ensino Fundamental. Além do apoio 
financeiro, oferecemos ao aluno uma infraestrutura completa para que ele seja 
capaz de alcançar bons resultados acadêmicos. 

A nossa missão é inspirar jovens de baixa renda a sonhar grande, por meio da inclusão 
e do acompanhamento da rotina escolar dos mesmos no Elite, buscando apresentar 
novas oportunidades para os alunos e suas famílias. Queremos ser o meio pelo qual 
a transformação ocorre e também o pontapé para a construção de sonhos grandes. 

Nosso processo seletivo é voltado exclusivamente para crianças oriundas de 
escolas da rede pública. Para que possamos ter um maior alcance, trabalhamos 
em parceria com ONGs, que divulgam nosso Programa em comunidades e áreas de 
maior vulnerabilidade social.  Entendendo que temos um número limitado de bolsas, 
contamos com um processo seletivo complexo, que nos ajuda a perceber e analisar o 
engajamento dos alunos e famílias participantes.

A seleção para o Elite Transforma ocorre em seis etapas. Através desse processo, 
conseguimos selecionar alunos e famílias totalmente engajadas e que se identificam 
com os valores da Rede Elite: AMOR, GARRA, FOCO e MÉRITO.
Nossa aspiração é crescer a cada ano e impactar mais de 200 jovens até 2026, 
criando, assim, novas oportunidades para aqueles que acreditam que, por meio da 
educação, conseguirão atingir seus sonhos.
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Atuação

 De acordo com os critérios da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), o Brasil é um dos países com maior desigualdade de aprendizagem entre os estudantes 
considerados ricos e pobres¹. Estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) também 
mostram que a escolaridade é um dos principais fatores que explicam a elevada disparidade da renda 
do trabalho no Brasil².

 O Elite Transforma acredita que a educação é o principal instrumento para enfrentar essas 
desigualdades sociais existentes em nosso país. Dessa forma, iniciamos o nosso primeiro processo 
seletivo em 2019. Por meio da divulgação dos professores do Elite e de ONGs parceiras, chegamos a 688 
candidatos em nossa primeira seleção. Após as seis etapas do nosso processo, que durou de outubro 
de 2019 até janeiro de 2020, 21 jovens foram selecionados para ingressar em seis unidades da Rede 
Elite.

 Os 21 alunos selecionados iniciaram as aulas em 
fevereiro, contando com todos os benefícios do nosso 
Programa: uniforme, material escolar, transporte escolar, 
lanche diário, participação nos projetos pedagógicos do 
Elite, eventos de capacitação para os alunos e responsáveis 
e acompanhamento psicopedagógico. Em março, 
começamos a enfrentar a pandemia instaurada pela  
COVID-19, que causou a suspensão das aulas presenciais 
e início do ensino online. Considerando tal contexto e 
realidade socioeconômica de nossos bolsistas e suas 
famílias, traçamos planos de ação para que os mesmos não 

 ¹OCDE/Pisa 2018 (levantamento do Mapa de Aprendizagem) 
²Desigualdade de renda no Brasil : uma análise da queda recente / 
organizadores: Ricardo Paes de Barros, Miguel Nathan Foguel, Gabriel 
Ulyssea. Ipea, 2006. 

688 Inscrição online

151 Prova presencial

81 Análise de documento

76 Dinâmica de grupo

35 Entrevista individual

Escola de férias21
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se sentissem prejudicados com o ensino remoto. Em abril disponibilizamos telefones celulares com 
chip 3g para 05 bolsistas,  garantindo o acesso ao ensino a distância via Google Sala de Aula. 

 Neste momento de pandemia, estamos atentos não só à saúde das famílias participantes do 
Programa, mas também a uma maior exposição à vulnerabilidade social que elas vêm sofrendo. A nossa 
psicóloga esteve à disposição para auxiliá-los com o cadastro do Auxílio Emergencial, e para as famílias 
que se sentiram mais afetadas pela crise, disponibilizamos um cartão auxílio alimentação no valor de 
R$ 200, recarregado, até o momento, nos meses de maio e junho. 
  
 Acreditamos que este é um momento que requer muita solidariedade, e por isso temos 
direcionado todos os nossos esforços para que nossos alunos se mantenham motivados. Nesse 
sentido, a psicóloga do Programa iniciou um projeto com os alunos com a intenção de incentivá-los 
a realizarem seus maiores sonhos por meio da educação - exercitando sua autoestima,  confiança e 
persistência.



Famílias e bolsistas

 Nesse primeiro ano do Programa, contamos com seis unidades do Elite Rede de Ensino.
Os 21 alunos foram distribuídos entre as unidades da seguinte forma: 

“O que eu espero da escola é que ela possa me dar 
um futuro melhor, que eu possa sair de lá formado, 
direto para a faculdade, para realizar o meu sonho 
de ser game designer. E também que eu possa 
ajudar a minha mãe a sair da comunidade em que 
a gente vive, porque a vida aqui não é boa. Sempre 
que estou tendo dúvidas nas minhas matérias eu 
estou correndo atrás, sempre tiro as dúvidas com 
os professores e na monitoria”.

Lucas Samuel, 12 anos, bolsista na unidade 
Elite Taquara. 

Dos nossos 21 alunos

Veja aqui o depoimento 
da responsável Simone, 
mãe da Lídia, aluna na 

unidade Iguaçuano.

Do nosso total de alunos, pelo menos sete moram em 
comunidades, dentre elas Rocinha, Maré, Cidade de Deus, 
Complexo do Chapadão. A média familiar das famílias que 
integram o Programa é igual à R$ 1.385,00
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auto declaram-se 
negros ou pardos.

Unidade 
Madureira II

Unidade 
Realengo

Unidade 
Saens Peña

Unidade 
Campo Grande II

Unidade 
Iguaçuano

Unidade 
Taquara

alunos alunos alunos alunos alunosalunos
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Desempenho acadêmico

 Um dos critérios para a renovação das bolsas é a evolução do desempenho acadêmico dos 
alunos. Esse ano, devido à suspensão das aulas presenciais e a consequente reconstrução do calendário 
escolar, as avaliações iniciaram após o previsto. Dessa forma, os alunos passaram por suas primeiras 
avaliações escolares no Elite no mês de junho.
 Como demonstra o gráfico abaixo, os alunos do Programa alcançaram um ótimo resultado na 
primeira avaliação escolar, a AQ - Avaliação Qualitativa, ultrapassando a média geral dos alunos do 6º 
ano, que foi de 3,75.

 A AQ tinha um valor de 5,0  pontos e foi composta por três questões objetivas de cada disciplina, 
sendo possível realizar a consulta dos materiais didáticos para resolver as questões ao longo de 5 dias.
No gráfico acima, podemos observar o desempenho geral dos alunos, por área de conhecimento frente 
ao desempenho dos alunos do 6º, também por área de conhecimento.
 
 A segunda avaliação realizada, a Prova Multidisciplinar, também foi composta por três questões 
objetivas de cada disciplina e valia, ao todo, 5 pontos. Contudo, contou com uma ementa maior e os 
alunos foram orientados a não consultarem seus materiais. A prova ficou disponível apenas por 3 dias.
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 Nesta avaliação, os alunos do Elite Transforma apresentaram certa dificuldade, ficando abaixo 
da média geral, que foi de 3,64.
 Considerando o quadro comparativo da Prova Multidisciplinar, nossa equipe começou a 
traçar planos de ação que envolvem reforço escolar para os alunos que apresentarem necessidade, 
para que possam manter um bom desempenho nas próximas avaliações. Mais especificamente, foram 
identificadas dificuldades nas disciplinas de Ciências, Geografia e Inglês, o que pode ter contribuído 
para puxar a média das respectivas áreas para baixo.

 De acordo com a psicóloga do Programa, os alunos vêm apresentando grandes avanços desde 
o início do ano letivo. Sobre a adaptação ao ensino online, no início das aulas não síncronas surgiram 
dificuldades relacionadas à participação dos alunos pelos seguintes motivos: dificuldade no acesso à 
plataforma Google Sala de Aula, falta de acesso à internet e uma certa dificuldade na adaptação dos 
pais. Contudo, após o início das aulas síncronas e o suporte oferecido por meio de celulares, houve 
uma grande melhora. A psicóloga vem auxiliando não só os alunos neste processo, mas também os 
responsáveis, os ajudando na organização dos estudos de seus filhos.
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9,1%

Movimento Conta Comigo

 Em junho o Elite Transforma foi selecionado como o primeiro projeto a ser apoiado pelo 
Movimento Conta Comigo. O Conta Comigo é um movimento que surgiu da mobilização de um grupo de 
amigos que, a partir dos debates sobre a desigualdade racial, se uniu para concretizar um projeto que 
buscasse romper com essa desigualdade a partir da educação. A proposta do movimento é investir na 
educação básica de crianças negras.
 Os dados abaixo demonstram como a desigualdade racial ainda persiste em nossa sociedade. 

 No intuito de romper com os dados expostos e promover uma educação de qualidade inclusiva, 
iniciamos a parceria com o movimento Conta Comigo. 
 Estamos muito felizes que o Conta Comigo venha somar ao Elite Transforma, em uma parceria 
onde a captação de recursos arrecadada através do movimento será direcionada exclusivamente à 
educação de crianças negras.
 A nossa meta é investir na vida escolar de 20 crianças, do 6º do Ensino Fundamental até o 3º 
ano do Ensino Médio. 
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³Todos os dados foram retirados de: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2018.

No Brasil, 56,10% da 
população é negra.

A média de pretos e pardos 
que estavam estudando de 

18-24 anos é de 55% 
enquanto a de brancos é de 

79%

 48% da população 
negra atua em trabalhos 
informais³

Taxa de analfabetismo entre 
negros de +15 anos é de

3,9%
enquanto entre brancos é de



Parceiros e doadores

 Para que o Elite Transforma consiga continuar impactando a vida desses jovens, precisamos de 
recursos diversos. Sendo assim, buscamos constantemente doações para viabilizar nosso programa. 
A fim de potencializar o impacto do Elite Transforma, o Elite Rede de Ensino estabeleceu junto ao 
programa um matchfunding, garantindo 50% de desconto em todos os custos escolares. O custo anual 
de um aluno do Elite Transforma é de aproximadamente R$19.200,00, com o matchfunding do Elite Rede 
de Ensino, o valor de um aluno/ano é de R$9.600,00. 
 O nosso Programa conta com doações de Pessoas Físicas e Pessoa Jurídicas. Atualmente, 
51,9% das nossas doações provêm de Pessoas Jurídicas, e o restante de Pessoas Físicas - em que 
contabilizamos mais de 300 doadores.
 
 
 
 
 
 
 

 Além dos doadores, contamos com uma rede de apoio ao Programa. Um apoio de grande 
importância provém dos cantineiros das unidades que integram o Elite Transforma, que cobram o 
lanche diário que ofereçamos aos bolsistas a preço de custo. 
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Próximos passos

 Esse primeiro semestre do nosso Programa foi marcado por muitos desafios, como o ensino 
online e as dificuldades enfrentadas pelas famílias neste momento de pandemia e crise. Mas ficamos 
felizes em afirmar que tanto nossa equipe quanto as famílias participantes do Programa se mantiveram 
motivados e com a garra necessária para superar as dificuldades que vêm surgindo. Nosso objetivo é 
dar continuidade ao processo de adaptação dos bolsistas e suas famílias, para que se sintam cada vez 
mais inseridos na cultura escolar do Elite.  

 O segundo semestre será marcado por um planejamento de retorno às aulas presenciais, 
respeitando todas as medidas de  segurança e prevenção. Durante todo esse processo, estaremos 
acompanhando de perto como os alunos estarão se saindo, atentos a sua saúde e desempenho. 
Também daremos início ao nosso próximo processo seletivo, que será divulgado através do Edital de 
Seleção em nosso site, informando o nº de vagas e unidades participantes. 
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Anexo
Demonstração do 
Resultado do Exercício

Entradas doações (ciclo 2019/2020) R$ 376.242,90

Total via PJ R$ 157.200,00

Doações únicas/anuais PF R$ 145.425,00

Doações mensais R$ 73.617,90

Matchfunding Elite R$ 376.242,90

Estimativa Saídas 2020 R$ 308.634,76

(-) Despesas - Material didático e paradidático R$ 9.504,53

(-) Despesas - Mensalidade escolar R$ 100.713,07

(-) Despesas - Custos escolares (uniforme e material escolar) R$ 9.603,12

(-) Despesas- Alimentação R$ 33.125,30

(-) Despesas - Transporte R$ 22.642,60

(-) Despesas - Custos operacionais (softwares e plataformas) R$ 38.000,65

(-) Despesas - Equipe R$ 78.350,00

Financiados exclusivamente pelo Elite Rede de Ensino (Psicólogo) R$ 59.150,00

(-) Despesas - Outros (eventos, divulgação, impostos) R$ 16.695,49

Saldo ciclo 2019/2020 R$ 67.608,14

Novas entradas previstas até dez/2020 R$ 260.402,80

Saldo previsto para 2021 R$ 328.010,94

Valores em R$




