
 
Rio de Janeiro –RJ, 19 de setembro de 2016. 

 

Prezados Senhores, 

 

Entendemos que trabalhar com educação é uma arte. Temos a missão de zelar pela formação acadêmica de 

crianças e jovens e contribuir com as famílias no desenvolvimento moral e ético de todos os alunos. É essa a 

razão da existência da Rede de Educação Missionárias Servas do Espírito Santo, da qual faz parte o Colégio 

Nossa Senhora da Piedade. Cumprir essa missão exige muita dedicação, fé e responsabilidade. Inspiradas e 

fundamentadas nesses três atributos é que dirigimos-lhe hoje, com grande pesar.  

 

Estamos há mais de 100 anos nesta comunidade e nos orgulhamos por participar da história de milhares de 

famílias como a sua. Porém, estamos acompanhando o declínio gradual no número de alunos do Colégio 

Nossa Senhora da Piedade e o aumento das suas despesas de custeio e manutenção naturais em toda 

instituição de ensino. Com capacidade instalada para 2.500 alunos, hoje atendemos 542. O custo do Colégio 

é bem superior à receita com mensalidade, chegando a um prejuízo médio de um milhão de reais cobertos 

pela Rede de Educação Missionária Servas de Espírito Santo. 

 

Seguimos nosso trabalho, até o presente momento, mantendo todos os compromissos em dia – sejam 

salários, pagamento de fornecedores, tributos e investimentos – e preservando nosso maior patrimônio, que é 

a qualidade do ensino.   

 

Durante muitos anos utilizamos diversas estratégias para atrair novos alunos, sobretudo nas turmas iniciais. E 

buscamos também alternativas de redução de custos, sem prejudicar o bom andamento do Colégio. Ainda 

assim, analisando o cenário atual e as perspectivas do mercado, deduzimos que não há possibilidade de 

reversão da situação financeira do NSP. 

 

Infelizmente, chegamos ao nosso limite operacional e tivemos que fazer a mais difícil das escolhas. 

Consternadas, mas certas da responsabilidade dessa decisão, comunicamos o encerramento das atividades do 

Colégio Nossa Senhora da Piedade no final deste ano letivo. 

  

Apesar da grande tristeza que nos abate neste momento, garantimos a plena execução do nosso calendário 

letivo até o final deste ano, que seguirá seu fluxo normal com a mesma qualidade pedagógica e o mesmo 

acolhimento aos(as) alunos(as) característicos do NSP. Nosso corpo docente está preparado para acompanhar 

o(a) seu(sua) filho(a) em todas as suas demandas para que ele(a) termine o seu ano com o máximo 

aproveitamento. 

 

Para as famílias que desejarem manter os valores e o projeto educacional da Rede de Educação Missionárias 

Servas do Espírito Santo, o Colégio Imaculado Coração de Maria está aberto a receber os alunos do NSP. 

Para tanto, será concedido desconto de 30% na anuidade 2017 do CICM, adotando os mesmos critérios do 

Edital e Circular de Matrícula NSP 2016. 

 

Até o final deste ano letivo, manteremos contato permanente, seja por meio de cartas ou reuniões. Caso tenha 

interesse em conversar pessoalmente, pedimos a gentileza de entrar em contato pelo telefone 2594-5043 para 

agendarmos uma reunião.  

 

Que o Divino Espírito Santo e a Nossa Senhora da Piedade permaneçam conosco, guiando nossas decisões e 

atitudes, sempre no caminho do bem. 

 

Cordialmente, 
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