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Visão 

Ser uma escola que, através do cuidado às pessoas, estimula o aprendizado e o 

desenvolvimento. 

 
Missão 

Habilitar pessoas para serem cidadãos felizes, por meio da formação humana integral.  

 

 Valores 

Verdade, respeito à diversidade, honestidade, afetividade, comprometimento, solidariedade, 

gratidão.  

 

Filosofia da Escola  

 
 

Filosofia da Escola  
 
 

Tendo em vista as características da população escolar e da comunidade que pretende 

atingir, a Escola se propõe desenvolver indivíduos conscientes, capazes de dimensionar e 

redimensionar seus conhecimentos e contribuir para o bem comum, através de sua participação 

ativa, responsável e ética no sentido da procura dinâmica de construção e reconstrução de si 

mesmos, do meio e das relações homem-meio, orientados pelos princípios do respeito humano. 

A partir desta concepção de Educação, o currículo deve ser compreendido como um 

processo que privilegia a formação do homem em sua totalidade, de maneira reflexiva e 

integrada no contexto sócio-político-econômico e cultural, tornando-o um ser autônomo, 

empreendedor, capaz de atuar em uma sociedade em constante transformação. 

 

Respeito às pessoas  
 

 
O CETISA e os seus colaboradores não praticam qualquer tipo de discriminação, sendo 

inaceitáveis comentários jocosos ou desabonadores sobre questões relacionadas a etnias, 

sexo, deficiência, orientação sexual, convicções políticas ou ideológicas, religião, instrução ou 

estado civil. 
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Os colaboradores do CETISA devem atuar com cortesia, tolerância e respeito e abster-se 

de qualquer comportamento que possa ser tido como ofensivo. 

Cada colaborador deve ser tratado com justiça e com igualdade de oportunidades de 

desenvolvimento pessoal e profissional, nomeadamente através de uma avaliação rigorosa e 

construtiva, da rotatividade e flexibilidade de funções, da participação em programas de 

formação, de desenvolvimento profissional e pessoal, e do incentivo à participação em 

atividades. 

 

Papel da escola 

 

Trabalhar os conteúdos escolares básicos que tenham ressonância na vida dos sujeitos é 

tarefa primordial da escola, não conteúdos abstratos, mas vivos, concretos e, portanto, 

indissociáveis das realidades sociais. A Escola é um espaço social responsável pela 

apropriação do saber universal, instrumento de transformação da realidade. 

Em síntese, a atuação da Escola consiste na preparação do aluno para o mundo e suas 

contradições, instrumentando-o, por meio da aquisição de conteúdos e da socialização, para 

uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade, valorizando a cultura do 

aluno e seu contexto regional.  

 



 

 

 

 

Unidades Centro de Educação Cantinho Feliz e Centro Educacional Timbó 

 

 
A escola CETISA é uma instituição de caráter particular, atualmente adota o sistema de 

ensino apostilado (POSITIVO), e conta com aproximadamente 360 estudantes matriculados do 

Maternal ao Ensino Médio. Fundamentada em valores cristãos, a escola está voltada para o 

desenvolvimento de pessoas, na produção de conhecimento e na atuação comprometida com a 

responsabilidade social (CETISA, 2018a). 

Neste ano, a escola completa 32 anos de atividades contínuas na área educacional. 

Tudo começou em 1988, quando criou-se o Jardim de Infância Cantinho Feliz - Prof.ª Meta 

Grigull. Três anos depois, em 1991, ampliou-se o atendimento para crianças de 1ª a 4ª série, do 

Ensino Fundamental. Em 1996, pela quantidade de matrículas que aumentavam, a escola 

mudou de endereço e, em 1997, ampliou o atendimento de crianças até a 8ª série. Em 2002, a 

escola recebeu a doação de um terreno e construiu uma casinha que mantém a sua essência 

até hoje, porém, com diversas mudanças em sua estrutura. A unidade Centro de Educação 

Cantinho Feliz (CETISA) está situada na rua Petúnia, número 210, bairro Padre Martinho Stein, 

na cidade de Timbó (SC).  

Em 2006, nasce um novo projeto, a implantação do Ensino Médio no Centro 

Educacional Timbó S.A. (CETISA), localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 222, no 

centro da cidade.  

Em 2015, devido ao número de estudantes e a falta de espaço físico, as turmas do 

oitavo e nono ano passaram a ser atendidas na estrutura onde encontra-se atualmente o Ensino 

Médio. Em 2017, a grande demanda na Educação Infantil e no Ensino Fundamental motivou a 

escola a passar por mais uma grande transformação, a construção do ginásio e de novas salas 

para o ensino fundamental. Desta forma, no espaço antigo ficarão as salas da educação infantil 

e o prédio novo acolherá as turmas do primeiro ao sétimo ano. 

Embora a escola venha a cada ano ampliando suas edificações, existe uma 

preocupação de seus gestores com a preservação de espaços naturais, onde os estudantes 

possam circular livremente e desenvolver com seus professores atividades ao ar livre.  

O CETISA oferece a possibilidade de período integral para os alunos da educação 

infantil até fundamental I, e as atividades desenvolvidas buscam promover “O uso diário da 

língua inglesa nas atividades realizadas; O contato com a natureza; A horta escolar e o cuidado 

com os animais; Culinária e alimentação saudável; Rotina orientada pedagogicamente 

(alimentação, brincadeiras, descanso, atividades); Educação emocional; Artes.”  

 



 

 

 
 

Localização e Contatos 
 
Como descrito anteriormente, a escola CETISA pode ser encontrada em duas unidades:  
 

 Centro de Educação Cantinho Feliz – Do Maternal ao Fundamental II 

(até 7º ano) 

Rua Petúnia, nº 210, Padre Martinho Stein, Timbó – Santa Catarina 

Contatos: 3382-4155  

E-mail: andresa@cetisa.com.br 

 

 Centro Educacional Timbó – Do Fundamental II (a partir do 8º ano) 

até o Ensino Médio  

Avenida Getúlio Vargas, nº 222, Centro, Timbó – Santa Catarina 

Contatos: 3382-3912  

E-mail: rosely@cetisa.com.br 

 

Site: www.cetisa.com.br 

Facebook: https://www.facebook.com/pg/Cetisa/posts/ 

Instagram: https://www.instagram.com/cetisagram/ 
 

 
Horário de funcionamento 
 
Unidade Centro de Educação Cantinho Feliz – 7h15min às 12h05min e das 13h30min às 
18h15min. 
 
Unidade Centro Educacional Timbó – 6h45min às 12h05min e das 13h30min às 
17h18min. 
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