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01. Missão e Atuação
Missão
A missão do Elite Transforma, Programa de Bolsas Integrais do Elite Rede
de Ensino, é oferecer oportunidades a jovens de baixa renda que sonham grande e
acreditam ser possível transformar suas realidades por meio da educação. 
	
Com acesso a um ensino de qualidade e ao suporte integral do nosso
Programa de Bolsas, os nossos alunos e as suas famílias são capazes de enfrentar
os seus maiores desafios, desenvolver os seus potenciais e conquistar os seus
objetivos.

Atuação
Buscamos jovens de 11 a 13 anos que tenham cursado toda a sua vida
escolar na rede pública, com renda familiar per capita de até 1.5 salário mínimo.
Por meio de uma seleção criteriosa, nós conseguimos identificar alunos e famílias
alinhados aos nossos propósitos.
Além de 100% de gratuidade na mensalidade, a nossa bolsa também inclui
uniforme, material (itens de papelaria, livros didáticos e livros paradidáticos),
auxílio transporte, lanche, participação em projetos pedagógicos da escola e
acompanhamento psicopedagógico.
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02. Panorama 2020
O ano de 2020 foi o primeiro ano completo do Programa de Bolsas Elite Transforma e dos
nossos 21 alunos na Rede Elite. Um primeiro ano atravessado por uma pandemia, marcado por muitos
desafios, mas que buscamos enfrentar com muito comprometimento e cuidado, nos mantendo firmes
em continuar lutando por uma educação mais igualitária.
Além de prezar pela segurança e saúde de todos os nossos alunos e as suas famílias, também
nos preocupamos em oferecer um intensivo suporte socioemocional por meio de ligações e encontros
on-line com a psicóloga do nosso Programa.
Assim que a Rede Elite adaptou as suas atividades para o ensino remoto, em março de
2020, nós realizamos uma pesquisa com as 21 famílias do Programa para entendermos os impactos
socioeconômicos e as condições de conexão de cada uma.

81%

95%

33%

das famílias receberam
o Auxílio Emergencial
cedido pelo Governo
Federal.

dos responsáveis
relataram que, devido à
pandemia, tiveram as
suas rendas alteradas.

dos bolsistas não
possuíam conexão e/
ou dispositivo para
acessar às aulas.

Aos alunos que não tinham conexão à internet ou dispositivo necessário, nós disponibilizamos
aparelhos celulares com chip 3G para garantir o acesso às aulas on-line. Além disso, entendendo a
vulnerabilidade socioeconômica a que as famílias estavam expostas, nós redirecionamos o auxíliolanche para cestas básicas digitais no valor de R$200,00 mensais até o final do ano letivo.
Em outubro, com a diminuição do número de casos de Covid-19, a Rede Elite estabeleceu o
retorno ao ensino presencial em sistema de rodízio: uma semana com aulas on-line e outra semana com
aulas presenciais. A atuação da equipe de acompanhamento também foi de extrema importância nesse
momento, buscando entender e trabalhar todas as questões sobre o retorno presencial e relativas à
saúde - física e mental - dos alunos e famílias.
“Ainda que com todos os esforços da nossa equipe, nós percebemos que as necessidades das
famílias iam além do suporte socioemocional oferecido pelo time de acompanhamento. Dificuldades
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com acesso às políticas sociais, como saúde, habitação e cultura, também se faziam muito presentes.
Sendo assim, em outubro, a equipe do Programa optou por investir, por meio de uma parceria
com o Instituto Apontar, na contratação de serviços prestados por assistentes sociais. Dessa forma, foi
possível analisar as condições de vida das famílias e orientá-las sobre como acessar direitos e serviços
para atender às suas necessidades sociais.
Essa parceria foi desenvolvida em três frentes:

1

Estudo socioeconômico com elaboração de relatórios sobre as reais condições de vida
e vulnerabilidade de cada família.

2

Acompanhamento psicossocial, com um olhar direcionado para a assistência social.

3

Assessoria no processo de admissões dos novos alunos para 2021.

No final de outubro, as assistentes sociais iniciaram o acompanhamento das famílias por meio
de visitas domiciliares e contato telefônico quinzenal, buscando entender as demandas familiares e
auxiliar em questões relativas à vulnerabilidade socioeconômica. No mês seguinte, nós recebemos um
relatório completo para cada uma das 21 famílias do Programa. Neste momento, estamos analisando os
estudos e iremos elaborar, em conjunto com o Instituto Apontar, estratégias de atuação personalizadas.
Durante o mês de dezembro, na última fase do nosso processo seletivo, nós tivemos suporte do
Instituto Apontar por meio de entrevistas sociais realizadas pelas profissionais. Devido ao aumento de
casos de Covid-19, as visitas domiciliares, que seriam realizadas nessa fase da seleção, foram adiadas
e vão acontecer em 2021, de forma on-line.
Em novembro, nós iniciamos o nosso Projeto de Mentoria Elite Transforma em parceria com
a Learntofly, plataforma especializada no assunto. Os nossos alunos realizaram diversas atividades
que tinham o objetivo de gerar reflexões acerca de sua autoestima, autoconfiança e perspectivas de
futuro. Além das atividades da plataforma, os nossos alunos tiveram encontros quinzenais com os seus
mentores para conversarem sobre os seus aprendizados durante o processo. Apesar de enfrentarmos
alguns desafios relacionados à conexão de internet, o projeto foi um grande sucesso.

“Me sinto muito bem com a mentoria. Ela me ajuda a aguçar os talentos que nem
eu sei que eu tenho.”
Daniel, aluno no 6º ano em 2020
Abaixo, nós apresentamos uma linha do tempo do Programa durante o ano de 2020:
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Fevereiro
21 alunos iniciam o ano letivo nas unidades
Elite Campo Grande II, Iguaçuano, Madureira II,
Realengo, Saens Peña e Taquara.

Março
Devido ao avanço da pandemia de Covid-19, alunos
iniciam aulas remotas na Rede Elite.
Programa disponibiliza aparelhos com chip 3G para
acesso à internet.

Abril

veja aqui!

Oferta de auxílio-alimentação no valor de R$
200,00 às famílias. Clique no botão e confira o
relato da aluna Mariana sobre o apoio oferecido
pelo Programa durante a pandemia.

Junho
Início da parceria com o Conta Comigo, movimento
que busca investir na educação básica de crianças
negras.
Setembro
Elaboração do 1º Relatório de Resultados do
Programa.
Abertura do processo seletivo para o ano letivo de
2021.

Outubro
Em sistema híbrido, alunos retornam ao ensino
presencial no Elite.
Início das visitas domiciliares em parceria com o
Instituto Apontar.
Prova de Seleção 2021.
Novembro

veja aqui!

Início do Projeto de Mentoria em parceria com a
plataforma Learntofly.

Dezembro
Os 30 novos candidatos são aprovados no
Programa. Escaneie o QR Code e confira como foi
para o Matheus ao receber a notícia!

veja aqui!
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03. Resultados Acadêmicos
Um dos nossos critérios para a renovação de bolsas dos alunos é o comprometimento com os
estudos e a evolução do desempenho acadêmico.
Com o início do ensino on-line, alguns dos nossos alunos relataram dificuldades relacionadas
à adaptação à nova rotina escolar e à entrega das atividades acadêmicas, principalmente, por conta
da falta de uma boa estrutura tecnológica (conexão e aparelho). A nossa psicóloga do Programa
acompanhou de perto cada um deles, entendendo os seus maiores desafios, acolhendo os seus anseios
e desenvolvendo planos de ação em conjunto com a equipe pedagógica da escola e também com os
seus familiares.
No vídeo abaixo, a Lídia, nossa aluna do 7º ano do Ensino Fundamental, conta sobre a sua
experiência com o ensino remoto e com o nosso suporte psicopedagógico.

veja aqui!

Entre os 21 alunos, nós tivemos 3 casos em que houve a necessidade de aplicar a prova final.
Foi um momento em que o nosso time de acompanhamento uniu forças com a equipe pedagógica da
escola e estruturou planos de ação para cada aluno, abordando tópicos como suporte na organização
dos estudos e indicação de monitorias (aulas de reforço).
Ainda que 2020 tenha sido desafiador, nós ficamos orgulhosos de dizer que conseguimos
encerrá-lo com 100% de aprovação escolar. Esse resultado foi fruto de muita dedicação e esforço de
todos os nossos alunos!
Na Rede Elite, ao fim do ano, os alunos precisam alcançar um rendimento de 60 pontos em cada
disciplina para serem aprovados. No gráfico abaixo, é possível observar a média geral dos nossos 21
alunos por disciplina - todas acima de 70 pontos. As disciplinas de Redação e Ciências Biológicas foram
as que apresentaram as melhores médias, enquanto Inglês e Matemática foram as que apresentaram
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menor desempenho, ainda que com mais de 10 pontos acima da média necessária para aprovação.

Média Geral por Disciplina
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Além do bom rendimento dos nossos alunos nas avaliações, alguns alcançaram outras grandes
conquistas ao longo do ano. Muitos foram reconhecidos pela coordenação, recebendo comunicados
oficiais da escola elogiando seu bom comportamento e desempenho nas aulas.
Uma outra grande conquista foi a da nossa aluna Maria Clara. De 3.000 inscritos, ela ficou entre
os 10 primeiros colocados na ONElite - Olimpíadas de Português e Matemática do Elite. Estamos muito
orgulhosos! Clique aqui e saiba o que a Maria Clara achou desse reconhecimento.
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04. Seleção 2021
Em setembro de 2020, nós abrimos o processo de admissão dos novos bolsistas do Programa,
com 30 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental.
Nós tivemos 464 inscritos e os candidatos passaram por mais de 6 etapas de avaliação:
inscrição on-line, prova de seleção, dinâmica com alunos e responsáveis, análise documental, entrevista
individual com a nossa equipe e com as assistentes sociais do Instituto Apontar e a Escola de Férias
(reforço escolar de duas semanas).

464

Inscritos

118

Prova

63

Dinâmica

48

Análise
documental

43

Entrevista

30

Escola de
férias

30

Aprovados

Todo o processo foi pensado com muito cuidado, respeitando os protocolos de segurança.
Em todas as etapas presenciais, nós mantivemos o distanciamento social, aferição de temperatura e
disponibilização de álcool em gel e máscaras de proteção.
Após diversas etapas, nós chegamos à Escola de Férias, momento final da nossa seleção. Nós
recebemos 30 alunos que passaram duas semanas dedicadas ao acolhimento, por meio de dinâmicas e
atividades, e reforço escolar no Elite, com suporte de professores voluntários da Rede.
Todos que participaram da Escola de Férias demonstraram uma ótima adaptação e 30 alunos
foram selecionados para ingressar em oito unidades da Rede Elite.
Devido aos desafios encontrados em 2020, os alunos do 7º ano também tiveram aulas de reforço
durante a Escola de Férias, com o objetivo de preencher possíveis lacunas provocadas por dificuldades
no ensino à distância.
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05. Nossos Alunos e Famílias
Em 2021, o nosso Programa mais que dobrou o número de alunos e famílias atendidas. Em
nosso segundo ano de atuação, nós iremos impactar 51 jovens, em sua maioria negros, com renda
média familiar per capita de 0.5 salário mínimo e das mais diversas áreas do Rio de Janeiro. Além
disso, crescemos para oito unidades da Rede e agora também temos bolsistas no Elite Bangu e Elite
Ilha do Governador.
O perfil dos alunos e das famílias se manteve o mesmo do ano anterior, com poucas alterações,
conforme demonstram os gráficos abaixo. Acreditamos estar no caminho certo para transformar
cada vez mais vidas de jovens de baixa renda que acreditam ser possível alcançar seus maiores
sonhos por meio da educação.

Renda Média Familiar Per Capita
Seleção 2020

Seleção 2021

R$534,90

R$625,00

Dados Raciais
Seleção 2020

Seleção 2021

Negro/a (preto/a ou pardo/a)
Branco/a

Negro/a (preto/a ou pardo/a)

23.3%

30%

Branco/a

76.7%

70%

Dados de Gênero
Seleção 2020

Seleção 2021

Meninas

Meninas

Meninos

Meninos

57.1%

42.9%

66.7%

33.3%
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Unidade Elite 2021

Unidade
Taquara

16

Unidade
Madureira II

12

Unidade
Saens Peña

07

Unidade
Realengo

04

alunos

alunos

alunos

alunos

Unidade
Campo G. II

Unidade
Iguaçuano

Unidade
Bangu

Unidade
Ilha do Gov.

06

alunos

02

alunos

03

alunos

01

aluno

Em 2021, atenderemos jovens
e famílias das mais diversas áreas
da cidade do Rio de Janeiro. Entre
os nossos 51 alunos, 20 moram em
comunidades, como Cidade de Deus,
Maré, Vila Keneddy, Rocinha, Morro dos
Prazeres e Morro Nossa Senhora das
Graças.

Conheça Nossos alunos

Rhianna, aluna do 6º ano do Ensino Fundamental
Rhianna tem 11 anos e mora na comunidade Bandeira 2, localizada na cidade
do Rio de Janeiro, com seus pais. Seu maior sonho é ser jornalista. Ela obteve o melhor
desempenho entre todos os candidatos em nossa prova de seleção.
“Meu nome é Rhianna Vitória, sou aluna do Elite Transforma. Essas duas
primeiras semanas de aula têm sido superdivertidas e importantes. Os professores são
muito legais, e o ensino é maravilhoso. Foi muito gratificante conseguir chegar até aqui,
porque foram várias etapas.
A família do Elite está nos acolhendo muito bem. Todos são tratados de igual para igual,
sem nenhuma diferença.
Quero agradecer ao Elite Transforma e aos seus apoiadores por estarem nos
proporcionando esta transformação, pois o Programa transforma mesmo a vida das
pessoas - e para a melhor! Não só a minha vida, mas também a de todas as outras
crianças que foram aprovadas. Muito obrigada!”

João Eduardo, aluno do 6º ano do Ensino Fundamental
João Eduardo tem 11 anos e mora na comunidade da Vila Aliança, também
localizada na cidade do Rio de Janeiro, com a sua mãe, o seu padrasto e os seus três
irmãos. Ele e sua família se destacaram em todas as etapas do processo seletivo, se
mostrando muito engajados e comprometidos.
“Meu nome é Eneri, sou a mãe do João Eduardo, bolsista no Elite Bangu pelo
Programa Elite Transforma. Ele já começou os estudos, é muito gratificante saber que o
futuro do meu filho está garantido. Não tem preço saber que ele está estudando em uma
das melhores escolas da cidade.
Um dia desses, quando fui buscá-lo na escola, ele disse: ‘Nossa, mãe, que
orgulho!’. Eu perguntei: “Orgulho de quê?”. Ele me respondeu: ‘Orgulho de estar com
esta camisa. O Elite é uma das melhores escolas!’.
Realmente, eu tenho visto o quanto o meu filho tem aprendido só neste tempo
em que ele está estudando no Elite. Sou muito grata por isso, por todo o material didático
que foi cedido a ele, o uniforme e até mesmo o cartão alimentação e de passagem. Muito
obrigada por tudo!”
Eneri, mãe do João Eduardo
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06. Movimento Conta Comigo
O movimento Conta Comigo surgiu da mobilização de um grupo de
amigos que, por meio de debates sobre a desigualdade racial e social, se uniu
para concretizar um projeto que buscasse romper com essas disparidades a
partir da educação. Em junho de 2020, o Elite Transforma foi selecionado
como o primeiro projeto a ser apoiado pelo movimento.
De acordo com pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
as pessoas negras, apesar de serem a maioria em nosso país, são as que mais sofrem com a falta de
oportunidades em todos os âmbitos sociais.

POPULAÇÃO

RENDA

56,2%

da população
brasileira se
autodeclara
negra (pretos ou
pardos) ¹.

negros

75%

70%

brancos

Os negros são 75% entre a população
mais pobre, enquanto os brancos são
70% entre os mais ricos².

MERCADO DE TRABALHO
68.6%

dos cargos gerenciais são
ocupados por pessoas brancas.

29.9%

dos cargos gerenciais são
ocupados por pessoas negras³.

EDUCAÇÃO

12.5%
é o percentual de
jovens brancos
de 19 anos fora da
escola.

19%
é o percentual de
jovens negros de
19 anos fora da
escola⁴.

Acreditamos que, a partir da educação, é possível transformar essas estatísticas. Ao
proporcionarmos um ensino de qualidade, nós garantimos que crianças e jovens negros consigam
desenvolver os seus potenciais e ter uma melhor formação acadêmica, aumentando as chances
de continuarem seus estudos na universidade e de conseguirem alcançar os seus maiores sonhos
profissionais.
¹ Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2019; ²“Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil”, IBGE, 2019.; ³Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua, 2019.; ⁴Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2019.
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Em parceria com o Conta Comigo, nós elaboramos uma campanha de doação com o objetivo
de direcionar todos os recursos para o financiamento da vida escolar de 20 crianças negras, do 6º ano
do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. Em nosso processo de admissão, dos 30 novos
alunos selecionados, 20 fazem parte do movimento e já se encontram em nosso Programa, em 2021.
De junho até dezembro, o resultado dessa parceria já se mostrou grandioso!

24.6%

Doadores únicos
72

Doadores mensais

75.4%

221

Custo por aluno/ano⁵

Custo 20 alunos/ano

R$10.558,00

R$211.160,00

Custo 20 alunos

Sete anos escolares (meta)

R$1.478.120,00

Captado até o momento⁶

Ainda falta para atingir a meta

R$404.276,24

R$1.073.843,76

Atualmente, o nosso custo por aluno no ano é
igual a R$10.558,00, considerando os custos escolares e
administrativos. Para financiarmos a educação dessas 20
crianças, desde o 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do
Ensino Médio, nós temos a meta de captar R$ 1.478.120,00.
Com o apoio de 293 doadores e considerando o valor
arrecadado até o momento e os compromissos de doação, nós
já estamos com 27% da meta alcançada

⁵Este valor reflete os custos de 2021. Nós tivemos um aumento em algumas frentes com relação ao ano de 2020, como nas taxas administrativas e na contratação de uma
psicóloga para atender os alunos e suas famílias.; ⁶Valor considerando as contribuições já pagas e a anualização dos compromissos de doação.
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Com esse valor, conseguimos impactar quase dois anos escolares completos dos alunos apoiados
pelo movimento Conta Comigo, arcando com todos os custos, como mensalidade, material didático e
escolar, uniforme, transporte, lanche, equipe e taxas administrativas. Para atingirmos a nossa meta e
financiarmos os sete anos escolares completos, ainda precisamos arrecadar R$1.073.843,76. Temos
certeza de que, com muita dedicação e apoio de todos os nossos doadores, nós chegaremos lá!

“O convite para fazer parte do Conta Comigo veio assim que o movimento
surgiu. Em um primeiro momento, fiquei insegura em participar, porque sabia que era
algo grande e que não poderia ser abandonado depois que eu dissesse sim. Foi o que
aconteceu.
A cada dia, me sinto responsável por ajudar a manter essa roda girando para
esses 20 alunos terem acesso à educação de qualidade. A gente pensa no futuro
trabalhando no presente. O Conta Comigo tem muito potencial e pode fazer ainda mais.
Seguimos.”
Fabiana Costa, membro do Movimento Conta Comigo.
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07. Parceiros e Doadores
Para financiar as bolsas de estudos dos nossos alunos, nós contamos com o apoio de doadores
jurídicos e pessoas físicas, além de parcerias com empresas e outras iniciativas, como o Movimento
Conta Comigo.
Com o intuito de potencializar o nosso impacto, nós estabelecemos uma parceria com o Elite
Rede de Ensino, em que a Rede arca com metade dos custos do material didático e da mensalidade
escolar.
A fim de garantir maior transparência, todas as doações feitas ao Elite Transforma são
direcionadas ao nosso Fundo Filantrópico de Bolsas, gerenciado pela Sitawi e auditado anualmente.
Você pode conferir os pareceres aqui.

98.5%

Pessoa Física

463

Pessoa Jurídica 7

1.5%

298

63.4%

Mensais

58.7%
41.3%

1.9%

Total doado via PF
R$388.080,00
Total doado via PJ
R$276.900,00

Anuais

9

Únicos

163

34.7%

Além do apoio dos nossos doadores, nós também contamos com parcerias importantes para o
desenvolvimento do nosso Programa.

15

Parceiros e Doadores

Gerty Participações
Time de Private Equity do Gávea Investimentos
Cantina Elite Bangu
Cantina da Tia Fran
Cantina Elite Iguaçuano
Cantina Elite Realengo
Cantina Elite Saens Peña
Cantina Elite Ilha do Governador
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08. Próximos Passos
Olhando para o ano de 2020 e para a recente expansão do Programa em número de alunos e
unidades do Elite, nós ficamos muito felizes por termos alcançado tantas conquistas.
Agora, o nosso grande objetivo é acompanhar todos os nossos 51 alunos de forma efetiva,
observando indicadores como atendimentos realizados, frequência escolar e desenvolvimento
acadêmico ao longo do ano.
Por fim, nós começaremos a planejar o nosso próximo processo seletivo, dando continuidade à
nossa missão e atingindo cada vez mais jovens e famílias que desejam transformar suas vidas por meio
da educação!

ANEXO. Planilha DRE
Demonstração do resultado do exercício

Valores em R$

Entradas até dez/2020

R$671.027,12

Entradas até dez/2020

R$664.980,00

Rendimento Financeiro

R$6.047,12

Saídas até dez/2020

R$254.530,00

(-) Despesas - Material didático*

R$7.350,00

Valor considerando o Matchfunding da Rede Elite.
(-) Despesas - Mensalidade escolar*

R$100.713,07

Valor considerando o Matchfunding da Rede Elite.
(-) Despesas - Outros custos escolares (uniforme,
material paradidático e material escolar)

R$11.757,65

(-) Despesas- Alimentação

R$31.724,30

(-) Despesas - Transporte

R$14.441,40

(-) Despesas - Custos operacionais (softwares e
plataformas)

R$44.392,25

(-) Despesas - Assessoria Instituto Apontar

R$23.453,00

(-) Despesas - Impostos e Taxas

R$ 2.725,72

(-) Despesas - Outros (eventos, processo seletivo,
divulgação)

R$17.972,61

Saldo para 2021

R$416.497,12

Investimento Rede Elite de Ensino

R$181.913,07

Despesas com Equipe

R$73.850,00

Durante o primeiro ano do Programa, as despesas de equipe foram financiadas exclusivamente
pelo Elite Rede de Ensino. Dessa forma, esses custos não saíram do Fundo Filantrópico.

Despesas com Matchfunding (mensalidade
e material didático)

R$108.063,07

Obrigado por fazer parte
do Elite Transforma.
Compartilhe este relatório com amigos e traga
novos doadores para o Programa!

@elite.transforma

/elite.transforma

www.elitetransforma.colabore.org/transformando_vidas

elite.transforma@ensinoelite.com.br

