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Missão         Atuação01. 02.

Nosso propósito é inspirar jovens de baixa renda a sonhar grande. Por meio de sua 
inclusão e do acompanhamento da rotina escolar no Elite Rede de Ensino, 
apresentamos novas oportunidades para os alunos e suas famílias.

Com acesso a ensino de qualidade e 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.

Missão

O Elite Transforma acredita que a educação é o principal instrumento para 
enfrentar as desigualdades sociais existentes em nosso país. Dessa forma, 
atuamos oferecendo bolsas de estudos integrais para jovens de baixa renda, 
proporcionando acesso a ensino de qualidade, capaz de transformar vidas. Em 2021, 
os nossos 51 alunos foram divididos em oito unidades no Rio de Janeiro: Taquara, 
Bangu, Campo Grande II, Madureira II, Saens Penã, Iguaçuana, Ilha do Governador e 
Realengo. 

Atuação

Unidade 
Saens Peña

Unidade 
Taquara

Unidade 
Madureira II

Unidade 
Realengo

Unidade 
Campo G. II

Unidade 
Iguaçuano

Unidade 
Bangu

Unidade 
Ilha do Gov.

16
alunos

11
alunos

8
alunos

4
alunos

6
alunos

2
alunos

3
alunos

1
aluno
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ELITE TRANSFORMA BOLSÃO ELITE

Processo independente, 
liderado pelo programa de 

bolsas Transforma.

Processo liderado pela 
equipe de admissões da 

rede.

Além de as bolsas serem 
integrais, também 

oferecemos suporte em 
todos os outros custos 

escolares e 
acompanhamento com 

psicólogas do programa.

É oferecido um desconto na 
mensalidade de 5%-90%, de 

acordo com o desempenho do 
aluno na prova. Para os alunos 
do 1º e do 2º ano da Educação 
Infantil, não há realização de 
prova; é solicitada uma visita 

à unidade de interesse.

O programa é destinado 
apenas a alunos que 

estejam cursando o 5º Ano 
durante o processo 

seletivo.

O programa é destinado a 
todas as séries escolares.

Contamos com um 
processo seletivo com seis 

etapas eliminatórias.

O processo seletivo é 
composto por uma prova 

não eliminatória.

A Rede Elite de Ensino também oferece anualmente o seu tradicional Bolsão Elite, 
como forma de entrada de alunos na Rede, cedendo descontos na mensalidade. 
Veja abaixo as principais diferenças entre as duas formas de ingresso:
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Para que seja possível atingir o nosso objetivo — impactar vidas por meio de uma 
educação de qualidade — o nosso trabalho se baseia em três frentes principais:

Em nosso processo de seleção, buscamos jovens que sonham grande e acreditam 
ser possível transformar suas realidades por meio da educação. Contamos com
um processo seletivo próprio com duração de três meses� o que nos permite 
conhecer profundamente nossos candidatos e suas famílias. Além disso, o 
processo é composto por diversas etapas como inscrição online, entrega de 
documentação, prova, dinâmicas, entrevistas e Escola de Férias. Nesta última 
etapa, antes do ingresso à nova escola, os candidatos passam por duas semanas de 
reforço escolar com professores voluntários da Rede Elite. Esta ainda é uma etapa 
eliminatória e, durante a Escola de Férias, desenvolvemos e aprimoramos o 
conhecimento dos alunos para que cheguem mais preparados à escola. Por isso, 
avaliamos, além do desempenho do aluno, a sua adaptação ao método de ensino e à 
rotina da nova escola. 

Seleção

Escola de Férias

Veja o depoimento do Luis Eduardo, 
aluno do 6º Ano, sobre a sua 
participação na Escola de Férias:

Seleção Acompanhamento Doações
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Temos o compromisso de impactar positivamente as vidas dos nossos alunos e, por 
isso, as nossas bolsas são pensadas para que eles tenham a melhor experiência no 
convívio escolar. Deste modo, oferecemos suporte financeiro em todos os custos 
escolares, como: mensalidade, uniforme, material didático, transporte e 
alimentação. Além disso, acreditamos que o acompanhamento psicossocial e 
pedagógico faz toda diferença para que nossos alunos alcancem um ótimo 
rendimento e se sintam bem, felizes e integrados na nova escola. Por isso, 
contamos com um time de psicólogas dedicadas a realizar o acompanhamento não 
somente dos alunos, como também de seus familiares, por meio de atendimentos 
individuais e em grupo. Assim, conseguimos acompanhar seus desafios e 
conquistas, auxiliando no processo de adaptação escolar junto das coordenações 
pedagógicas.

“No projeto Elite Transforma temos como diferencial o acompanhamento 
psicossocial dos alunos e de suas famílias. Ter um grupo como referência tem sido 
uma experiência muito valiosa para nossos alunos e famílias. A construção dessa 
relação se inicia na Escola de Férias, última etapa presencial de nosso processo 
seletivo. Lá, os novos alunos e famílias se conhecem pela primeira vez e começam 
sua trajetória pelo Elite Transforma.
As famílias participam de grupos e rodas de conversa com temas diferenciados por 
faixa etária dos alunos pelos quais são responsáveis e de rodas de conversas onde 
podem compartilhar suas experiências e vivências na escola e dentro do projeto. Ao 
longo da existência do projeto, percebemos que esse espaço é muito valorizado 
pelas famílias, criando uma grande rede de apoio.
Já para os alunos, realizamos grupos com foco em integração e pertencimento. Eles 
compartilham suas experiências com os projetos escolares e o que mais tem 
despertado seu interesse na unidade escolar. Ainda nesses encontros, os alunos 
fazem trocas sobre como é participar do projeto e solicitam ajuda em seus desafios 
do dia a dia escolar.” — relato da Gabriela Amaro da Paz, psicóloga do programa. 

Suporte e Acompanhamento

Para financiar as bolsas, dependemos 100% de doações de pessoas físicas e 
jurídicas. Todas as contribuições feitas ao Elite Transforma são direcionadas ao 
nosso Fundo Filantrópico de Bolsas�� gerenciado pela SITAWI, organização 
especializada no setor, e auditadas anualmente. Para potencializar o nosso 
impacto, o Elite Rede de Ensino realiza um matchfunding, arcando com 50% dos 
custos de material didático e mensalidade. 

Sensibilização e Captação
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03. Nossa História
Abaixo, apresentamos uma linha do tempo do Programa durante o ano de 2021:

Iniciamos o ano com 51 alunos no programa, 
distribuídos entre oito unidades da Rede Elite.

Fevereiro

Lançamos a campanha #TransformaComigo — 
uma campanha digital de mobilização pela 

educação, contando com o apoio de 
influenciadores digitais, como Nathalia Ponto 

(@nathaliapontocruz).

Junho

Aconteceu a primeira roda de conversa do ano com 
as famílias do Elite Transforma. Nessa primeira 
edição, a psicóloga conversou com as famílias sobre 
os direitos e deveres de todos com o programa e, 
também, sobre as expectativas para 2021.

Março

Abril

Realizamos o empréstimo de 51 chromebooks 
para todos os alunos do programa. Através desse 

suporte, eles puderam acompanhar suas aulas e 
tarefas com mais facilidade. 

Maio

Iniciamos uma campanha de leitura com os nossos 
alunos, que indicaram seus livros favoritos em nosso 
Instagram (@elite.transforma). Foram indicadas 
obras como O diário de Anne Frank, Longe de casa, 
de Malala Yousafzai, e Cachorros não dançam balé, 
de Anna Kemp. 

O nosso time de acompanhamento realizou uma 
sessão de cinema com os nossos alunos para 
assistir o filme Soul, uma animação da Disney, 
com direito a pipoca e debate após o filme. 

Julho
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veja aqui!

Agosto

Nossos alunos desenvolveram e apresentaram no 
Circuito Inovador de Ideias seus projetos de 

disciplinas eletivas como produção de games, 
gastronomia, cosméticos naturais, astronomia e 

mídias.

A  equipe de acompanhamento realizou rodas 
de conversas com as famílias e responsáveis 
do nosso programa. Dessa vez, as psicólogas 
abordaram temas como: a elaboração da 
rotina do adolescente e como as famílias 
podem ajudar com os seus compromissos.  

Setembro

Outubro

Realizamos a prova de seleção do nosso Programa 
de Bolsas, em que recebemos 170 candidatos. 

Convidamos, pela primeira vez, famílias do 
programa para atuarem como voluntários no 

acolhimento dos alunos e aplicação das provas.

Os alunos participaram da Feira de Ciência da 
Rede Elite. Foi também o mês em que realizamos 
as dinâmicas e entrevistas do nosso processo 
seletivo.

Novembro

Dezembro

Nossos alunos finalizaram 2021 com ótimos 
resultados acadêmicos. Além disso, 
selecionamos dez novos alunos para 

ingressarem nas unidades da Rede Elite em 
2022. 

Nossa História03.
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¹ Dentre os 7 casos de alunos em recuperação ou repetência, nem todos somaram média geral de aproveitamento inferior a 60%, a média escolar para aprovação. Nos 6 casos de recuperação, os alunos 
obtiveram aproveitamento abaixo de 60% em disciplinas específicas, que foram compensadas ao longo da recuperação. O histograma acima reflete a média geral de aproveitamento em todas as disciplinas.

Média geral dos alunos por disciplina
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Atualmente, as aulas estão funcionando em sistema presencial, mas desde o início 
da pandemia do Covid-19 �������� ����������� ��� ���������� ��� �������� �� 
��������� ���������� para que os alunos possam continuar seus estudos 
complementares em casa ou na escola, como celulares com chip 3G e notebooks.

O ano acadêmico de 2021 trouxe ainda muitos reflexos dos desafios de 
aprendizagem decorrentes da pandemia. Dentre os 51 alunos do programa, nós 
tivemos 7 casos de alunos em conselho de classe (recuperação) ao final do ano 
letivo. Após as avaliações finais, um desses alunos ficou com pontuação 
insuficiente para avançar de série, sendo reprovado.  Após análise cuidadosa, 
levando em consideração os desafios da pandemia e outros desafios particulares 
de maior vulnerabilidade social e estrutura familiar enfrentados pelo aluno ao longo 
do ano, foi decidido pela sua manutenção no Programa, excepcionalmente.  Em 
todos os 7 casos de recuperação e repetência, nosso time de acompanhamento 
elaborou com a equipe pedagógica da escola planos de ação para cada aluno para 
que possam recuperar o desempenho nos próximos ciclos.

Ainda que 2021 tenha sido desafiador, somamos um bom desempenho geral dos 
alunos. Na Rede Elite, ao fim do ano, os alunos precisam alcançar um rendimento de 
60 pontos em cada disciplina para serem aprovados. 

Nos gráficos a seguir, é possível observar que a média geral dos nossos alunos por 
disciplina apresentou ótimo resultado, ficando com mais de 10 pontos acima da 
média necessária para aprovação. Mesmo com os percentuais de aproveitamento 
abaixo da média dos 7 alunos mencionados, observamos que a maior parte dos 
alunos obtém aproveitamento acima de 70%¹. 

Distribuição dos alunos Elite Transforma por intervalo de nota

04. Resultados Acadêmicos
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Em setembro de 2021, demos início ao nosso processo seletivo para o ingresso de 
novos alunos no Programa em 2022. Tivemos mais de 300 candidatos inscritos nas 
vagas de 6º Ano nas unidades de Bangu, Campo Grande II, Madureira II, Saens Peña 
e Taquara. 

Os alunos passaram por uma seleção composta por seis etapas: inscrição no 
formulário, prova, análise documental, dinâmicas, entrevistas e Escola de Férias.
Em todas as etapas, buscamos avaliar a situação financeira e o comprometimento 
da família com a oportunidade que será oferecida, assim como conhecimento 
mínimo do aluno para se adaptar ao método de ensino da nova escola e suas 
habilidades socioemocionais. 

Em dezembro de 2021, finalizamos o processo e selecionamos os dez alunos que 
estarão conosco em 2022: Miguel Calisto, Miguel Alves, Rihanna, Bryan, 
Emanuelle, Caio, Luis Eduardo, Isabella, Caleb e Victor.

Quer saber como eles 
reagiram à notícia da 
aprovação? Assista ao 
vídeo:

���������
���

�����
���

���������
��

���
�	��	������
��

05.  Seleção de Novos Alunos 2022
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Rihanna entrou na unidade de Taquara e mora na 
comunidade Cidade de Deus com seus pais e sua irmã 
mais velha. Ela adora atividades manuais, assistir a 
filmes e estudar astronomia. Seu sonho é se tornar 
engenheira espacial e saber tudo sobre os planetas.

Emanuelle iniciou na unidade de Saens Peña e mora 
com seus pais na comunidade Tabajara, em 
Copacabana. Ela gosta muito de dançar, assistir a 
filmes e desenhar. Faz natação e jazz em um centro 
esportivo na Rocinha. Seu sonho é fazer faculdade de 
Moda. 

Luís Eduardo iniciou na unidade de Saens Peña e mora 
em São Cristóvão com seus pais. Ele é atleta federado 
de xadrez e faz natação no Clube do Flamengo. Na sua 
escola anterior, participou do GLOBE (programa 
internacional de ciência ambiental), assim 
aprendendo mais sobre as áreas da ciência ambiental. 
Adora música, competições e aprender sobre 
robótica.

Isabella entrou na unidade de Bangu, onde mora com 
seus pais e sua irmã gêmea. Ela faz aulas de reforço 
escolar comunitário, aula de música e adora tocar 
flauta. Também gosta muito de ler e escrever.
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Miguel Alves estuda na unidade de Saens Peña  e mora 
na Praça da Bandeira com sua mãe e suas duas irmãs. 
Ele adora jogar futebol e ajudar sua mãe na cozinha, 
fazendo massa de empadinha para vender aos finais 
de semana.  Seu sonho é ser professor de português e 
escritor e conseguir ajudar sua família 
financeiramente. 

Caio está na unidade de Saens Peña e mora no bairro 
do Engenho de Dentro com seus pais. Ele adora ler, ir 
ao Museu do Amanhã e assistir a desenhos. Ainda não 
tem certeza sobre qual carreira deseja seguir, mas 
pensa em Arquitetura, Engenharia ou Design de 
Games.

Caleb estuda na unidade de Campo Grande II e mora 
em Paciência com sua mãe e seus avós maternos. 
Gosta muito de esportes e de aprender sobre 
tecnologia. Está muito animado para começar a 
estudar no Elite, pois pensa em seguir carreira militar.

Miguel Calisto entrou na unidade de Madureira II e 
mora em Parada de Lucas com seu pai e seus avós 
paternos. É muito comunicativo e criativo, adora criar 
histórias. Também gosta muito de jogos de perguntas 
e respostas e ama estudar sobre Artes.

10



Victor iniciou na unidade Madureira II e mora em 
Bento Ribeiro com seus pais e seu irmão mais novo. 
Adora esportes e faz natação, aulas de reforço escolar 
e curso de inglês em organizações sociais. Gosta 
muito de fazer amizades e ajudar seus amigos com as 
tarefas escolares.

Bryan entrou na unidade de Madureira II  e mora em 
Turiaçu com seus pais e três irmãos mais novos. Ele é 
curioso, gosta muito de ler e procura sempre saber o 
motivo das coisas. Está aprendendo inglês sozinho e 
adora desafios.
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Durante os dois anos do programa, impactamos diretamente 51 alunos com renda 
familiar média de meio salário mínimo por pessoa, divididos por diversos bairros do 
Rio de Janeiro. 

06. Nosso Impacto em Números

Renda Média Familiar Per Capita

2020

R$518,73
2021

R$661,06

Evolução do número de famílias impactadas

2020

21 famílias

2021

51 famílias

Alunos que se declaram pretos ou pardos

2020

13 alunos
2021

24 alunos

Divisão dos alunos por série

2020

6º ano: 21 alunos

2021

6º ano: 31 alunos
7ºano: 20 alunos
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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 uniram para concretizar 
um projeto que buscasse romper a barreira social do país através da educação. A 
iniciativa tem como objetivo apoiar a educação por entendê-la como a melhor 
forma de proporcionar igualdade de oportunidades para os alunos e suas famílias, 
contribuindo para uma sociedade mais justa. 

O Elite Transforma foi a primeira iniciativa apoiada pelo movimento. O objetivo da 
parceria é financiar a educação de 20 crianças negras, que entraram, em 2020, no 
6º Ano do Ensino Fundamental em nosso Programa de Bolsas e estarão conosco até 
o 3º Ano do Ensino Médio.

Considerando o custo médio por aluno no valor de R$10.558 (sendo 2021 o 
ano-base), para financiarmos a educação dessas 20 crianças durante sete anos, 
nós temos a meta de captar R$1.478.120. Até o momento, captamos R$923.091 ²  e 
estamos com 62% da meta batida, equivalente a quatro anos dos 20 alunos no 
Programa. Seguimos a cada ciclo buscando crescer o número de apoiadores da 
iniciativa e alcançar 100% de sua sustentabilidade.

²   Valor reflete os valores pagos até 2021 + a projeção dos doadores recorrentes ativos para os próximos 6 anos.
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CAPTADO ATÉ O MOMENTO ²  
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07. Parcerias
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Veja o depoimento da Rihanna sobre a sua adaptação no Elite:

Árvore de Livros

Em 2021, iniciamos uma parceria com a Árvore de Livros, uma plataforma que 
conta com mais de 30 mil títulos para leitura digital, de clássicos e best sellers aos 
jornais e revistas do dia a dia. A plataforma é personalizada e oferece uma forma 
mais divertida para desenvolver habilidades e repertório de leitura. Além disso, 
todos os nossos alunos também tiveram acesso aos livros paradidáticos adotados 
pela Rede Elite de Ensino no ano letivo de 2021. 
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Para que o Elite Transforma consiga continuar impactando a vida desses jovens, 
nós contamos com o apoio de doadores jurídicos e pessoas físicas, além de 
parcerias com empresas e outras iniciativas, como o Movimento Conta Comigo e a 
Árvore. Atualmente 84,9% das nossas doações provêm de pessoas físicas. 
Agradecemos aqui, publicamente, aos mais de 500 doadores que apoiam o nosso 
programa hoje. Sem vocês, nada disso seria possível. Muito obrigado!

Além do apoio dos nossos doadores, nós também contamos com uma rede de 
apoio importante para o desenvolvimento do nosso Programa, como a parceria que 
temos com os cantineiros das unidades que integram o Elite Transforma, que 
vendem a preço de custo o lanche diário que oferecemos aos bolsistas.

Cantina Elite Bangu 

Cantina da Elite Madureira II

Cantina Elite Campo Grande II

Cantina Elite Iguaçuano 

Cantina Elite Realengo 

Cantina Elite Saens Peña 

Cantina Elite Ilha do Governador 

Cantina Elite Taquara
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08. Doadores
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Com o objetivo de potencializar o nosso impacto, a Rede de Ensino Elite 
estabeleceu junto ao programa um matchfunding, garantindo 50% de desconto
nos custos do material didático e da mensalidade escolar. Assim, o custo anual de 
um aluno do Elite Transforma é orçado em R$10.558, contemplando outros apoios 
ao aluno e despesas operacionais, conforme tabela abaixo. 
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09. Demonstrativo do Painel Financeiro
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ANEXO (Planilha DRE)
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www.elitetransforma.com.br

@elite.transforma /elite.transforma elite.transforma@ensinoelite.com.br

https://www.instagram.com/elite.transforma/
https://www.facebook.com/elite.transforma
https://www.elitetransforma.com.br/



