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“Cresça com a gente
com mais Esporte,
Arte, Cultura e Pastoral.”

Esse é o conceito que guia as atividades extracurriculares do 
Colégio Marista São José-Tijuca.
Uma gama de opções de qualidade, após o horário escolar, 
para estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamen-
tal e do Ensino Médio.
 
Seac – Serviço de Arte e Cultura
Teoria e muita prática em diferentes linguagens da arte para 
desenvolver habilidades vitais para uma atuação sensível, 
fraterna, reflexiva e inovadora no mundo contemporâneo, 
promovendo o entendimento da arte como linguagem de 
leitura do mundo e apresentando também a perspectiva da 
cultura como carreira.
Aproveite as oportunidades de oficinas e grupos artísticos.
Faça uma aula experimental!
complementares.rj@marista.edu.br  / (21) 2176-8085

Pastoral
A Assessoria de Missão do colégio oferece grupos de Cate-
quese de Primeira Eucaristia, Catequese de Crisma, Infância 
Missionária, PJM - Pastoral Juvenil Marista, entre outros pro-
jetos.
Fale com a Equipe de Pastoral!
pastoral.tijuca@marista.edu.br / (21) 2176-8094

Sete – Serviço de Escolinhas e Treinamento Esportivo
O Esporte desenvolve a pessoa integralmente, favorecendo 
o equilíbrio físico, afetivo e social. Por meio da atividade 
física sadia e orientada, o Sete incentiva também o espírito 
de equipe, a socialização e a integração.
Participe das escolinhas, cursos preparatórios e equipes de 
treinamento. 
Faça uma aula experimental!
complementares.rj@marista.edu.br  / (21) 2176-8085

Desenvolva seus potenciais
O Colégio Marista São José - Tijuca conta com os Grupos 
Artísticos do Seac - de Teatro, Dança e Banda - e as Equipes 
de Treinamento do Sete - de Futsal, Handebol, Vôlei e Bas-
quete, que tradicionalmente representam o colégio em com-
petições, mostras, intercâmbios, intercolegiais, entre outros. 
Faça parte desse time de talentos!

Parceiro de escolinhas de Danças
Escola de Dança "Petite Danse"
Ballet Clássico, Jazz, Street Dance
petitedanse.com.br
WHATSAPP: (21) 99506-0626

Matrículas 
abertas a 
todos os 
estudantes 
do colégio.
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