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Apresentação

Prezada familia Xaveriana, paz!

A 1ª edição da publicação SANFRA em Revista é fruto da busca constante pela transparência e 
abertura entre o SANFRA e a comunidade educativa, marcando esse novo período de renovação e 
inovação constante. É mais um canal que irá favorecer a transparência, a cordialidade e o acesso 
pleno e seguro às informações. Com edições semestrais, o SANFRA em Revista partilhará com 
pais, colaboradores, jesuítas e Xaverianos informações, notícias e, principalmente, a identidade do 
Colégio. 

Queremos semear olhares, plantar discussões, fazer florescer ideias e soluções, frutifi car um 
conhecimento que voltará a ser semente e dará continuidade em um processo que nunca acaba. 
Queremos mostrar, em forma de conteúdos informativos, como a educação é desenvolvida no 
SANFRA, já que sempre colocamos o Xaveriano no centro do processo educativo. 

Nesta edição, apresentamos uma entrevista especial com o Diretor-Presidente da Rede Jesuíta 
de Educação, Irmão Raimundo Barros, SJ, que falará sobre o Projeto Educativo Comum e sobre o 
Colégio São Francisco Xavier no contexto da Rede Jesuíta de Educação. Também disponibilizamos 
diversos artigos e reportagens sobre as práticas pedagógicas e administrativas do Colégio, con-
textualizando nosso trabalho cotidiano em prol de nossos Xaverianos.

Para fi nalizar, deixamos em aberto nosso e-mail para que você possa mandar comentários, 
sugestões, críticas ou elogios. Escreva para faleconosco@sanfra.g12.br.

Que Santo Inácio, fundador da Companhia de Jesus, e São Francisco Xavier, patrono do SANFRA 
e grande inovador na evangelização da Igreja Católica, intercedam junto ao Pai por toda a comu-
nidade Xaveriana.

 Boa Leitura!

Ir. Marcos Epifanio Barbosa Lima, SJ
Diretor Geral

Rodrigo Guedes Fontes
Diretor Administrativo

Reinaldo Correa de Aquino Junior
Diretor Acadêmico

Reinaldo Correa de Aquino Junior
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Conversando

ENTREVISTA COM 
IR. RAIMUNDO BARROS, SJ
Diretor-Presidente da Rede Jesuíta de Educação

SANFRA: Qual a avaliação do Sr. sobre a im-
plantação do Projeto Educativo Comum da 
Rede Jesuíta de Educação (PEC) até o momen-
to atual nos Colégios da RJE?

IRMÃO RAIMUNDO BARROS: O PEC nasceu 
como parte de um processo de renovação que 
a Companhia de Jesus demandou para todas 
as nossas unidades educativas no Brasil. Isso 
exigiu um reposicionamento das unidades e a 
elaboração de rotas para implementação das 
diretrizes apontadas no documento.

Hoje o trabalho de implementação está em ple-
na execução. Todas as unidades estão traba-
lhando intensamente para dar conta das atua-
lizações pedagógicas, adequações na estrutura 
física, investimentos na formação continuada 
dos educadores, busca de soluções inovadoras 
que garantam aprendizagens signifi cativas, etc.

SANFRA: Como o Sr. vê o SANFRA no contexto 
da implantação do PEC?

IRMÃO RAIMUNDO BARROS: O SANFRA tem 
feito grandes investimentos na sua estrutura 
pedagógica, de pessoal e física para dar conta 
das muitas demandas advindas do PEC. É uma 
das unidades que tem avançado com muita 
presteza na implementação das diretrizes do 
PEC. Mudar o direcionamento de uma unida-
de de ensino para uma de aprendizagem exige 
grandes movimentos, deslocamentos signifi ca-
tivos na compreensão do processo educativo 
desenvolvido no colégio, e o SANFRA tem feito 
isso de forma intensa.
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SANFRA: Qual a importância do Colégio São 
Francisco Xavier no âmbito da Rede Jesuíta de 
Educação?

IRMÃO RAIMUNDO BARROS: A Rede Jesuíta 
de Educação Básica - RJE é formada por 17 
unidades e todas elas são parte importante da 
missão da Companhia de Jesus no Brasil. Cada 
unidade tem uma importância singular dentro 
da RJE e o SANFRA representa uma presença 
apostólica signifi cativa em São Paulo. O traba-
lho em curso no SANFRA tem reforçado o ca-
ráter apostólico do Colégio e dado maior visibi-
lidade ao trabalho educativo da Companhia de 
Jesus.

SANFRA: Qual a expectativa para o projeto 
SANFRA 2020 - Renovar para continuar ino-
vando?

IRMÃO RAIMUNDO BARROS: Uma palavra que 
parece sintetizar o trabalho em curso no SAN-
FRA é ousadia, e junto a essa vem a inovação. 
O SANFRA 2020 é parte desse movimento de 
ousadia e inovação. 

A renovação da proposta pedagógica exige 
novos tempos/espaços de aprendizagens, e 
o SANFRA 2020 é uma resposta de qualidade 
a essa demanda. Ajustar a estrutura física do 
Colégio para atender às novas demandas da 
proposta pedagógica e dos sujeitos nela envol-
vidos é o compromisso fi rmado pela equipe do 
SANFRA e aprovado pelas instâncias da RJE e 
da Província dos Jesuítas no Brasil.

SANFRA: O que a comunidade Xaveriana pode 
esperar dessa mudança curricular e estrutural?

IRMÃO RAIMUNDO BARROS: Em primeiro lugar 
existe um deslocamento necessário para poder 
dar conta das novas demandas e isso inclui 
toda a comunidade educativa: pais, Xaverianos, 
professores, técnicos, pessoal de apoio, etc. 

Todos precisam entender que a mudança na 
estrutura física é parte de um processo intenso 
de atualização pedagógica. Contemplar e inte-
ragir com o belo é parte da formação integral 
proposta pelo Colégio, mas não se encerra em 
si mesmo.

A renovação da estrutura física é o meio para 
alcançar o objetivo maior que é a garantia de 
aprendizagens e isso só será possível se todos 
os sujeitos assumirem o papel de agentes.

Com uma estrutura física que contemple os 
espaços necessários para o bom desenvolvi-
mento da proposta pedagógica, se espera uma 
comunidade educativa capaz de garantir uma 
formação integral de qualidade.

SANFRA: Uma mensagem para a comunidade 
Xaveriana. 

IRMÃO RAIMUNDO BARROS: Se entendermos 
o currículo como um organismo vivo, os movi-
mentos de renovação são necessários e fun-
damentais para garantir um colégio vivo. Isso 
exige muito de todos, mas a vitalidade gerada 
garante alegria e felicidade individual e coletiva.



A
presença da Educação Básica da Compa-
nhia de Jesus no Mundo integra 850 colé-
gios, 200 universidades e faculdades e 2.700 

centros de Educação Popular da Fundação Fé e 
Alegria, onde atendemos cerca de 3 milhões de 
pessoas em uma das maiores redes de educa-
ção do mundo. A tradição educativa da Compa-
nhia de Jesus visa a transformação das pessoas 
e das realidades, na esperança de construirmos 
uma sociedade sustentável, mais justa e frater-
na. Na América Latina, temos como província a 
FLACSI (Federação Latino Americana de Colé-

gios da Companhia de Jesus), em que o Colégio 
São Francisco Xavier integra-se como um dos 92 
colégios que a compõem.

Em 2016, a Rede Jesuíta de Educação (RJE) 
lançou diretrizes para o apostolado da educação 
jesuíta no Brasil por meio do Projeto Educativo 
Comum (PEC). O PEC trouxe a necessidade de 
uma revisão na Proposta Pedagógica dos Colé-
gios, com a defi nição das condições necessárias 
à sua implementação. Este documento é fruto de 
consulta ampla e de construção coletiva entre os 
Colégios e escolas Jesuítas do Brasil, e busca 
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um caminho 
de renovação, 
capaz de res-

ponder com 
responsabilida-

de, inovação e fi -
delidade aos desafi os 

educativos da atualidade. 

Em resposta ao contexto que es-
tamos inseridos e buscando continuadamen-
te melhorias e aprimoramentos, o Colégio São 
Francisco Xavier lança neste momento o Projeto 
SANFRA2020. Esta iniciativa promoverá a reno-
vação e inovação dos processos pedagógicos 
em curso, como também a adequação, renova-
ção e inovação da infraestrutura do Colégio.

Remodelar espaços não signifi ca perder a 
essência que há mais de 90 anos vem forman-
do Xaverianos conscientes, competentes, com-
passivos e comprometidos na transformação da 
sociedade, por meio de uma visão humanística 
e integradora. Formamos pessoas hábeis em in-
terpretar o mundo, em discernir seus rumos e em 
oferecer soluções aos problemas.

A reformulação do SANFRA vem para atender 
com melhor qualidade os Xaverianos que acredi-
tam em nossa Instituição. Desta forma, não bus-
camos crescimento em número de Xaverianos, e 
sim atender os que já fazem parte do Colégio e 
aprimorar ainda mais nosso projeto educacional 
de maneira requalifi cada. 

Estamos trabalhando uma matriz curricular 
que, em consonância com o PEC, possua o foco 
no desenvolvimento de habilidades e competên-
cias, fortalecendo a autonomia e o protagonismo 
do Xaveriano. Somados à excelência acadêmica 

e à formação humanística 
que marcam o trabalho 

da Companhia de 
Jesus, preparamos 
o jovem para ocu-
par uma posição 
transformadora 

na sociedade. Nas 
novas instalações, a 

matriz curricular privi-
legiará metodologias ativas, 

nas quais os conteúdos são con-

textualizados e os Xa-
verianos conseguem 
perceber, na prática, 
como aqueles con-
ceitos são aplica-
dos, por meio de 
salas diferenciadas, 
Espaço Maker, novo 
conjunto Poliesportivo 
e a harmonia dos demais 
espaços.

Queremos superar os modelos lineares de en-
sino, organizando espaços e tempos escolares 
com novas e criativas perspectivas de apren-
dizagem, transformando centros de ensino em 
centros de aprendizagem. 

Preocupado com os desafi os que os Xaveria-
nos enfrentarão no futuro, o SANFRA implemen-
tou um programa diferenciado para que os Xa-
verianos vivenciem e aprendam a Língua Inglesa 
de maneira inovadora e dinâmica. O Programa de 
Educação Bilíngue é composto por quatro com-
petências que desenvolvem o conhecimento e 
habilidade no idioma, e tem como referência 
a mesma metodologia utilizada na 
União Europeia para o ensino 
de outra língua. 

Da Educação Infantil 
ao Ensino Fundamental 
2, oferecemos uma am-
pla carga horária de au-
las com professores trei-
nados e capacitados para 
orientar os Xaverianos em sala a usar 
materiais como jogos de LEGO e Minecraft,  que  são 
aplicados em aulas demonstrativas e cursos onli-
ne. Além de aprender a Língua Inglesa, os Xaveria-
nos estão sendo preparados, respeitando a faixa 
etária de cada um, para os exames de profi ciência 
da Universidade de Cambridge, que garantem um 
certifi cado reconhecido mundialmente por mais 
de 20 mil organizações, como universidades, cor-
porações e órgãos governamentais. Em 2019, es-
tendendo-se para a 1ª série do Ensino Médio, será 
oferecida carga horária sufi ciente também para a 
fluência na Língua Espanhola.

Reinaldo Correa de Aquino Junior, 
Diretor Acadêmico

Especialista em Gestão Escolar
Graduado em Geografi a e Pedagogia

9www.sanfra.g12.br

Renovar para
continuar 

inovando

e à formação humanística 
que marcam o trabalho 

da Companhia de 
Jesus, preparamos 

transformadora 
na sociedade. Nas 

novas instalações, a 
matriz curricular privi-

legiará metodologias ativas, 

textualizados e os Xa-
verianos conseguem 
perceber, na prática, 
como aqueles con-
ceitos são aplica-
dos, por meio de 
salas diferenciadas, 
Espaço Maker, novo 
conjunto Poliesportivo 
e a harmonia dos demais 

responsabilida-
de, inovação e fi -

delidade aos desafi os 
educativos da atualidade. 

de, inovação e fi -
delidade aos desafi os 

a mesma metodologia utilizada na 
União Europeia para o ensino 

Da Educação Infantil 

las com professores trei-
nados e capacitados para 
orientar os Xaverianos em sala a usar 

Sala Sanfonada
Ensino Fundamental e Médio

Sala de aula
educação infantil

Sala Sanfra maker

cozinha experimental



Educação Infantil

Alfabetizar letrando numa 
perspectiva inaciana

Para ler e escrever a criança precisa estar em contato 
com o universo da leitura e da escrita, formular 

hipóteses sobre os mais variados temas e assuntos, 
participar de diferentes situações sociais e ter 

respeitados seu tempo e ritmo de aprendizagem

A
lfabetizar é o processo em que o aluno 
passa a decifrar o código de escrita e lei-
tura e assim passa a ler o “mundo”. Para 

que isso aconteça, o professor proporciona 
situações em que as atividades propostas es-
tejam inseridas num contexto social, trabalha 
e conhece bem o educando como um ser com 
capacidades e potencialidades, colocando-se 
como companheiro de caminhada, numa rela-
ção dialética que estabelece vínculos e permite 
que ele possa expressar-se com liberdade, ser 
ouvido, compreendido e assim superar-se.

Segundo a educadora Telma Weisz, “a leitu-
ra e a escrita são o conteúdo central da escola 
e têm a função de incorporar a criança à cul-
tura do grupo em que ela vive” para que ela se 
relacione satisfatoriamente com a sociedade e 
com os demais. Portanto, o trabalho consiste 

em oferecer instrumentos para que ela pense 
e formule hipóteses sobre a escrita e sobre os 
mais variados temas e assuntos. É importan-
te enxergar em cada um o tempo e ritmo de 
aprendizagem, valorizar seus conhecimentos 
e o modo como cada aluno se relaciona com 
essa aprendizagem. 

Apoiando-se na concepção de que alfabe-
tizar e letrar são ações diferentes, mas que 
caminham juntas, estar alfabetizado e letrado 
pressupõe, além de ler e escrever, ler e escrever 
no contexto das práticas sociais. É o que Délia 
Lerner chama de “comportamento leitor: co-
mentar livros, discutir o sentido de um trecho, 
interpretá-lo, indicar textos que são importan-
tes, consumir resenhas, informações sobre li-
teratura, etc”. Como as crianças estão imersas 
num mundo letrado, o trabalho é no sentido de 
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proporcionar condições para aprender e sabo-
rear diferentes atividades de leitura e escrita. 
Além disso, crianças cujos adultos leem histó-
rias para elas, por exemplo, estão aprendendo 
muito sobre linguagem escrita.

Quando participam de atos sociais de leitu-
ra e escrita como manusear um jornal, escrever 
um bilhete, usar a agenda, produzir regras de 
convivência e brincadeiras, ouvir histórias, fo-
lhear livros, elas colocam em prática esse uso a 
serviço de si e do outro.

Estar alfabetizado vai muito além apenas do 
ato motor de grafar letras ou de conhecer o sis-
tema alfabético, a escrita deve ser vista como 
uma real representação da linguagem. Crianças 
pequenas que ainda não escrevem convencio-
nalmente já são capazes de usar a linguagem 
escrita. O fato de ainda não saberem escrever 
por conta própria não signifi ca que não saibam 
produzir textos usando essa linguagem escri-
ta. Elas são capazes de pensar e se expressar 
usando as normas da linguagem. 

Ao ditar, por exemplo, uma história para o 
professor, elas colocam em prática e procuram 
se adequar às normas da escrita, sistematizan-
do esse conhecimento antes mesmo de saber 
escrever convencionalmente e assim, aos pou-
cos, vão apresentando maior autonomia para 
produzir seu próprio texto usando a grafi a e a 
linguagem. Cabe à escola, segundo Delia Lerner, 
educadora argentina, “o papel de aproximar o 
real motivo de se aprender a ler e escrever das 
situações didáticas, isto é, ler e escrever para 
aprender a fazer certas coisas ou saber algo so-
bre um assunto de interesse ou inteirar-se so-
bre os acontecimentos e, no caso da literatura, 
pode-se dizer que se lê para entrar num outro 
mundo possível”. Por isso é importante fazer 
com que os educandos vivenciem diferentes 
práticas reais de leitura e escrita.

Para alfabetizar letrando ou letrar alfabeti-
zando é necessário fazer uso dos gêneros, pois 
sempre que escrevemos, utilizamos um deles. 
Esse exercício aproxima as práticas escolares 
da verdadeira prática social da escrita e da lei-
tura, fazendo da escola um espaço vital em que 
a comunidade possa ler e escrever dentro de um 
processo contínuo, permanente e participativo 

que busca desenvolver harmonicamente todas 
e cada uma das dimensões sem perder de vista 
que tipo de ser humano se quer formar. 

O trabalho com gêneros literários em sala de 
aula também relaciona as características lin-
guísticas e discursivas do gênero trabalhado ao 
seu funcionamento social. A aquisição do siste-
ma de escrita não se dá separado de interações 
e propósitos comunicativos. Cada gênero tem 
suas características e pressupõe estratégias de 
leitura diferentes, atividades de interpretação e 
compreensão diversas e modos de apreciação 
particulares. Não se lê um artigo científi co como 
se lê uma poesia, não se escreve uma crônica 
como se escreve uma receita culinária. E não se 
escreve para nada e para ninguém.  Ao exercer 
a função social da escrita, o educando media-
do e acompanhado pelo professor aprimora sua 
competência comunicativa, linguística e textual.

  É importante também que as crianças re-
conheçam no professor alguém que aprecie e 
goste de ler e escrever. Ele é o grande modelo 
de comportamento leitor e escritor e, na medi-
da em que vê a escrita como um objeto cultu-
ral, ele tem à frente o desafi o de formar pessoas 
praticantes da leitura e da escrita, críticas, que 
questionem a realidade para entendê-la melhor 
e assumam uma posição com o objetivo promo-
ver mudanças e transformar a sociedade ao seu 
redor, a serviço dos demais e da promoção fé e 
da justiça. 

Um professor alfabetizador inaciano, em sua 
jornada, é aquele que orienta e acompanha o 
processo de desenvolvimento de cada um e do 
grupo valorizando os saberes dos alunos, fazen-
do intervenções didáticas com diferentes estra-
tégias, incentivando-os no trabalho das práticas 
de leitura e escrita, proporcionando condições 
para que tomem decisões livres, responsáveis e 
autônomas, que se expressem com criativida-
de e que reflitam sobre o que aprenderam. Por 
isso é tão importante fazer da escola um espa-
ço onde escrita e leitura sejam práticas vivas e 
cotidianas sabendo que são instrumentos po-
derosos que permitem organizar e reorganizar o 
pensamento, ler, escrever e interpretar diferen-
tes tipos de textos e assim repensar o mundo.

Daniela Conti, 
Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil e Fundamental 1

Mestranda em Gestão Escolar
Pós-graduada em Psicopedagogia e Alfabetização e Letramento

Graduada em Pedagogia
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Ensino Fundamental

N
o SANFRA, o currículo é concebido consi-
derando a legislação educacional em vigor 
e os documentos da educação da Compa-

nhia de Jesus. Visamos um trabalho que nos 
impulsione na renovação desse currículo e dos 
modos de ensinar, assumindo de forma mais 
explícita que, na perspectiva da educação in-
tegral, aprende a pessoa toda, e não apenas a 
sua dimensão intelectual (PEC, n. 34).

Nosso referencial teórico, a Pedagogia Ina-
ciana, prioriza atividades dos Xaverianos no 
processo de ensino-aprendizagem, levando-os 
a conhecer a realidade, a vivenciá-la, a analisá-
-la, além de fazê-los refletir e agir sobre essa 
realidade. Para isso, espera-se que os Xave-
rianos, ao término do Ensino Fundamental 1, 
etapa que compreende do 1º ao 5º ano, além 
de adquirirem capacidades cognitivas próprias 
desse processo, desenvolvam competências e 
habilidades fundamentais nas diversas áreas 
do conhecimento.

Em nossa prática, consideramos essencial o 
acompanhamento pessoal ao Xaveriano, onde 
o professor se coloca como acompanhante de 
caminhada, parceria fundamental para poten-
cializar a qualidade do trabalho pedagógico e 
da educação em valores, além do fortalecimen-
to da parceria escola/família, contemplando 
assim tanto a excelência acadêmica quanto a 
formação humana e cristã. 

Desenvolvemos projetos sociais e pedagó-
gicos que têm como objetivo a busca por uma 
sociedade mais justa, que não se conforma 
com as desigualdades, aprendendo na práti-
ca a ser uma pessoa melhor para os demais. 

O Ensino 
Fundamental 
no SANFRA
Ampliar conhecimentos, 
habilidades e competências, 
tendo em vista a excelência 
acadêmica, humana e cristã
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Para isso, os projetos oferecem a oportunida-
de de interagir com as dimensões do aprender, 
do pensar, do sentir, do saber, do ser, do agir 
e do compartilhar, desenvolvendo, desta ma-
neira, uma aprendizagem signifi cativa na qual 
homens e mulheres se formam competentes, 
conscientes, compassivos e comprometidos.

No Ensino Fundamental 2, etapa que com-
preende do 6º ao 9º ano, o Xaveriano passa por 
um período de grandes transformações físicas, 
emocionais e cognitivas.

No SANFRA, buscamos ampliar conceitos, 
tendo em vista o desenvolvimento acadêmico 
e humano do nosso estudante. Proporciona-
mos, portanto, a formação integral da criança 
e do jovem segundo a proposta da Pedagogia 
Inaciana e do PEC – Projeto Educativo Comum 
da Rede Jesuíta de Educação.

O foco das atividades desenvolvidas nesta 
etapa é de fazer com que os Xaverianos desen-
volvam competências nas diferentes áreas do 
conhecimento, adotando uma postura ques-
tionadora, comprometida, confi ante e estando 
bem preparados para enfrentar as difi culdades 
da sociedade, do meio ambiente e do mundo, 

formando, assim, uma base consistente para a 
continuidade de sua formação acadêmica.

Atendemos os Xaverianos de forma aco-
lhedora, levando em consideração as caracte-
rísticas próprias da adolescência. Temos uma 
grande preocupação com o desenvolvimento 
das habilidades de cada um, utilizadas nas di-
ferentes linguagens como meio de expressar 
ou comunicar suas ideias através de pensa-
mento lógico, da criatividade e da capacidade 
de análise crítica.

O aprendizado de teorias e práticas está as-
sociado à formação humanística dos Xaveria-
nos, que se tornarão adultos confi antes e bem 
preparados para entrar na nova etapa da vida.

Portanto, acreditamos que professores, Xa-
verianos, famílias, profi ssionais não docentes, 
todos são protagonistas do processo educa-
tivo, participando de diferentes formas e luga-
res da vida escolar. Sem sombra de dúvidas, o 
principal foco de todo o trabalho desenvolvido 
é o Xaveriano, sujeito das aprendizagens pro-
postas, mediadas pelo professor e por tantas 
outras possibilidades de acesso à apropriação 
e reelaboração do conhecimento (PEC, n. 32).

Daniela Conti, 
Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil e Fundamental 1
Mestranda em Gestão Escolar
Pós-graduada em Psicopedagogia e Alfabetização e Letramento
Graduada em Pedagogia

Edson Bolignari, 
Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Pós-graduado em Docência do Ensino Superior 
Graduado em Pedagogia e Ciências Biológicas
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PEC¹, Preferências Apostólicas², BNCC³ 
e Competências para o século 214, como 

atender a todos os documentos para 
garantir o aprendizado significativo?

¹ PEC, Projeto Educativo Comum. Ed. Loyola,  2016.
² Preferências Apostólicas - Plano Apostólico da Província dos Jesuítas do Brasil, 2015/2020 
³Base Nacional Comum Curricular,2017 Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf (Acesso: 20/06/18).
4 Competências para o Século 21 - National Research Council; Education for life and work: developing transferable knowledge and skills in the 21st Century

Ensino médio
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compreendendo o contexto 
histórico da época e rela-
cionando com as pers-
pectivas futuras. Como 
materialização de toda 
a pesquisa, os Xaveria-
nos irão elaborar uma 
linha do tempo virtual 
e um jogo de cartas 
educativo.

As Preferências Apos-
tólicas exortam o “Cuidar 
da Amazônia como dom 
para o mundo”, mas ao in-
dagar jovens paulistanos sobre a 
importância e/ou problemas da Amazô-
nia, difi cilmente conseguiriam dialogar com 
propriedade sobre os reais problemas existen-
tes e muito menos propor soluções, isto em de-
corrência da falta de conhecimento teórico so-
bre a história sociopolítica da região, as causas 
da persistente situação de desigualdade e de 
exploração das populações e da natureza. No 
anseio de promover uma reflexão sobre o tema, 
é proposto o projeto da 2ª Série “Ação Amazô-
nia – formando os agentes da transformação”. 

Os Xaverianos, simulando possuir cargos da 
prefeitura de algumas cidades amazônicas, es-
tão fazendo uma análise crítica dos problemas 
reais dessas localidades e proporão planos de 
ações para modifi car e melhorar tal realidade. 
Tendo como base o seu plano de ação, os edu-
candos vivenciarão atividades como apresenta-
ção com banca avaliadora, pesquisa e produção 
científi ca, planejamento fi nanceiro e debates 
críticos. O projeto culminará com o desafi o fi nal 
de elaborar uma solução para um problema real 
da cidade onde vivem, São Paulo. 

Tais projetos visam atender os documentos 
que regem a educação, mas acima de tudo, co-
locar os Xaverianos como os protagonistas da 
sua aprendizagem.

A
educação de hoje se vê em xeque! Frente a 
todas as mudanças que a sociedade está 
passando, espera-se que as instituições de 

ensino mudem também. Aos profi ssionais de 
educação é posto o desafi o de inovar nas suas 
metodologias de trabalho sem deixar a desejar 
o conteúdo acadêmico, visto que provas exter-
nas como ENEM e vestibulares se atentam ex-
clusivamente ao resultado.

Visando não apenas o desenvolvimento cog-
nitivo do educando, mas sobretudo a “apren-
dizagem integral que leve o aluno a participar 
e intervir autonomamente na sociedade” (PEC 
25), o corpo docente do Colégio São Francisco 
Xavier, de maneira consciente, comprometida 
e competente propõe situações que permitem 
aos Xaverianos vivenciarem o Paradigma Ina-
ciano - “experiência, reflexão e ação”.  Um exem-
plo disso são os projetos interdisciplinares que 
estão em andamento neste ano para as turmas 
do Ensino Médio.

Nos tempos das redes sociais, se perguntar-
mos para qualquer adolescente a respeito do 
termo timeline têm-se uma grande chance de 
obtermos o Facebook como resposta imediata. 
Mais que um termo popularizado pelas mídias 
sociais, uma linha do tempo tem como objetivo 
apresentar e responder a uma simples questão: 
Como chegamos até o presente momento? O 
projeto da 1ª Série intitulado “Linha do tempo 
- uma história da humanidade e do conhecimen-
to” nasce com o intuito de propiciar, de forma 
sociocognitiva e lúdica, a capacidade de inter-
pretar o mundo, de compreender processos e 
fenômenos sociais, políticos e culturais e, aci-
ma de tudo, tornar os Xaverianos aptos a uma 
intervenção mais responsável no mundo em 
que vivem.

Dialogando com a BNCC, que propõe a va-
lorização e utilização de conhecimentos histo-
ricamente construídos, os educandos estão fa-
zendo uma pesquisa de imersão, reconhecendo 
fatos, invenções, personalidades de destaque, 

Colaboração
Fernando G. Barriento - Mestre em Biologia pela UFPR
Professor de Biologia do Ensino Médio 
Viviane S. Poli Tanaka – Mestre em Física pela USP
Professora de Física do Ensino Médio

Revisão
Aline Correa Moreira de Carvalho

Edson Bolignari, 
Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Pós-graduado em Docência do Ensino Superior 
Graduado em Pedagogia e Ciências Biológicas
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celência humana à excelência acadêmica, de 
maneira que os Xaverianos possam participar 
integralmente do contexto no qual estão inse-
ridos. Para tanto, consideramos os Xaverianos 
sujeitos de sua aprendizagem, devendo desen-
volver-se como pessoas autônomas, críticas e 
comprometidas com a justiça social.

O processo de ensino-aprendizagem no 
SANFRA ocorre por meio do diálogo entre edu-
cador, Xaveriano e objeto de conhecimento. O 
Colégio é, por excelência, o espaço para diálo-
go, questionamentos, contradições, solidarie-
dade, criatividade, e colaboração mútua.

Os colégios da Companhia de Jesus seguem 
a Pedagogia Inaciana, a qual propõe uma edu-
cação com traços da metodologia dos Exercí-
cios Espirituais (EE) de Santo Inácio de Loyola. 
Nos EE, Santo Inácio propõe que a pessoa se 
situe à luz de sua verdade maior, considerando 
o fim para o qual foi criada e sua missão no 
mundo, buscando encontrar formas criativas 
e responsáveis de transformar a realidade em 
vista de um bem maior. Esse processo supõe 
relações maduras consigo, com o outro, com 
Deus e com a natureza.

O trabalho dos colégios jesuítas está inte-
grado à missão da Igreja e tem como fim prestar 
um serviço de qualidade à sociedade, através 
da educação. A educação católica, centrada 
na educação integral, prega que a educação 
vai além das exigências do mercado e, dessa 
forma, a preocupação com a formação integral 
do aluno vai ao encontro do compromisso de 
transformar o mundo, de acordo com os valo-
res cristãos e do evangelho (DA 330; VE 29).

Nesse sentido, o Projeto Educativo Comum 
(PEC) suscita nas escolas jesuítas uma edu-
cação mais aberta e voltada ao discernimento, 
para que seja possível cumprir o papel evange-
lizador da sociedade formando pessoas cons-

Educação Integral 
em Tempo Integral

Repensar tempos, espaços e metodologias em uma 
proposta trilíngue

ensino médio

E
ducar é abrir caminho para a liberdade e para 
a responsabilidade, é ensinar a caminhar 
por essa via com serenidade e maturidade, 

tendo, no horizonte, o desenvolvimento integral 
dos dons e talentos inerentes a cada ser hu-
mano. Procuramos explicitar nossa concepção 
de pessoa a partir de estratégias educativas, 
políticas e culturais que exigem análise, tendo 
como plano de fundo o modelo de sociedade 
a que aspiramos e o homem que pretendemos 
formar, movidos pelo trabalho colaborativo e 
pela esperança de viver e deixar, para as futuras 
gerações, uma sociedade mais humana e justa.

Compreendemos que as relações de apren-
dizagem dos indivíduos ocorrem em múltiplos 
planos, nos contextos familiar, social, político, 
econômico, religioso, cultural e histórico.

A pedagogia do SANFRA está centrada na 
certeza de que precisamos nos ocupar da ex-
celência humana integral, ou seja, unir a ex-
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cientes, competentes, compassivas e compro-
metidas.

Esse documento está estruturado possibili-
tando o êxito na consecução de uma aprendi-
zagem integral, com foco no aluno, a partir da 
valorização e contextualização da dimensão 
curricular; da dimensão organizacional, estrutu-
ral e de recursos, do clima escolar e da dimen-
são da família e comunidade.

O processo tem como foco promover a au-
tonomia do aluno, a criatividade e a disciplina 
nos estudos, tornando-o protagonista de sua 
aprendizagem. A partir do PEC, os professores 
se tornarão orientadores e motivadores na jor-
nada para a aprendizagem, que deverá possibi-
litar a apropriação do conhecimento de forma 
signifi cativa, repleta de sabor, sentido e valores 
para a vida.

Frente a fundamentação acima é que ini-
ciamos para o ano de 2019 a renovação do 
Ensino Médio do Colégio São Francisco 
Xavier, já buscando o caminho de renova-
ção em consonância com a LDB (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação), o PEC 
e a nova BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular). Uma reformulação no currícu-
lo já em 2019 torna o SANFRA o 1º Colégio 
da RJE a oferecer um currículo trilíngue no 
Ensino Médio. O curso será em período se-
mi-integral aumentando a carga horária nos 
anos subsequentes oferecendo ao término do 
curso 5.560 horas aulas, sendo previstas pela 
atual LDB 2.400 horas aulas.

Além de um currículo inovador, também se-
rão oferecidos Cursos Livres em parceria com 
Universidades como a FEI, possibilitando aos 
Xaverianos passarem pelas diversas áre-
as de conhecimento profi ssional 
acompanhados pelo trabalho de 
Orientação Vocacional do Co-
légio no decorrer do Ensino 
Médio.

Reinaldo Correa de Aquino Junior, 
Diretor Acadêmico

Especialista em Gestão Escolar
Graduado em Geografi a e Pedagogia
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A
proposta de formação integral da peda-
gogia inaciana, adotada pelo Colégio São 
Francisco Xavier e todas as outras unida-

des da Rede Jesuíta de Educação, visam olhar 
para a pessoa do aluno como um todo, não 
privilegiando uma de suas dimensões em detri-
mento de outra, mas formando igualmente to-
dos os aspectos necessários para que alguém 
possa trilhar um caminho de alegria e de reali-
zação em sua vida.

Uma dimensão importante, mas que nem 
sempre é levada em conta, é a espiritual. Trata-
-se da capacidade da pessoa de olhar para fora 
de si mesma, para que sinta com mais profundi-
dade o mundo que a rodeia com todas as suas 
riquezas, as pessoas ao seu redor com as suas 
necessidades e o Ser supremo e transcendente 

que está na base de tudo o que vivemos e so-
mos, presente em todas as religiões e que os 
cristãos, especifi camente, chamam de Deus.

O ser humano é uma unidade, e cada um de 
seus aspectos está ligado intimamente com 
o outro. Portanto, uma boa formação espiritu-
al necessariamente colabora para um maior e 
mais efetivo amadurecimento humano, ético, 
social, afetivo e também intelectual, uma vez 
que é de dentro de nós que buscamos o sentido 
e a motivação do que somos e do que fazemos. 
Chegam muito mais longe na vida aqueles que 
sabem com clareza de onde partem, por onde 
irão passar e onde querem chegar na trajetória 
de sua existência.

Sendo o SANFRA uma instituição educa-
tiva ligada à Igreja Católica e parte integrante 

Formação

Formar pessoas para uma vida 
feliz, comprometida e realizada

A Formação Cristã e Pastoral como parte integrante do 
projeto pedagógico do SANFRA, contribuindo de maneira 

efetiva para a formação integral dos Xaverianos
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da grande missão que a Companhia de Jesus 
desenvolve em todo o mundo, Jesus Cristo é o 
centro e grande modelo de pessoa. Seu projeto 
de mundo é aquele no qual as pessoas se en-
tendem como parte da grande família humana 
e igualmente responsáveis pelo cuidado dos 
mais necessitados e do planeta, casa comum 

de todos. Promove-se o crescimento tanto 
para os Xaverianos que desejam amadurecer 
e conhecer mais a sua fé, como para aqueles 
que, confessando outras crenças e religiões, 
desejam aprofundar o sentido ético de suas 
vidas, assumindo um crescente compromisso 
por este mundo mais humano e solidário.

A Formação Cristã e Pastoral não é um se-
tor a parte do Colégio, mas realiza a sua mis-
são de maneira altamente integrada com todos 
os outros setores e coordenações, alinhando-

-se ao Projeto Pedagógico do SANFRA e ao 
propósito de formar pessoas competentes, 

conscientes, compassivos e comprometi-
dos, no cotidiano educativo e em toda e 
cada uma das atividades propostas. E 
isso é concretizado tanto pela presença 
animadora da Pastoral nas atividades 
educativas cotidianas, como também 
nos momentos específi cos proporciona-
dos para a Formação Cristã: atividades, 
encontros, retiros, celebrações, cursos e 

experiências de voluntariado. 

Santo Inácio de Loyola e São Francisco 
Xavier, que quando jovens estudantes bus-

cavam realizar o sonho de levar uma mensa-
gem transformadora para a vida das pessoas, 
sejam sempre a inspiração em nossa tarefa 
educativa de formar homens e mulheres novos 
para um mundo novo, com mais justiça e paz 
para todos.

Glauco Félix Teixeira Landim, 
Coordenador de Formação Cristã e Pastoral

Licenciado em Filosofi a 
Bacharel em Teologia com especialização em Catequese
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O profissional psicó-
logo está em diferen-
tes áreas além da clínica, 

atuando em organizações, como responsável 
pelo departamento de Recursos Humanos; em 
hospitais; em ONGs e também na escola, como 
psicólogo escolar ou educacional. O traba-
lho desse profissional dentro de consultórios, 
clínicas ou empresas é bastante visto, porém, 
quando falamos do espaço educacional esta-
mos nos referindo a uma ampla rede de profis-
sionais e de trabalhos desenvolvidos que nem 
sempre são conhecidos. Mas, quais são suas 
responsabilidades e atribuições?

O psicólogo escolar trabalha em diversas 
vertentes, com os diferentes atores envolvidos 
no processo de escolarização e desenvolvi-
mento. Elencaremos a seguir algumas delas:

Psicologia Educacional

O psicólogo 
escolar: 

possibilidades 
de atuação

O trabalho do psicólogo 
escolar vai muito 

além do atendimento 
individualizado e do foco 

nos problemas, tendo 
uma atuação muito mais 

preventiva que remediativa
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Paulo Sergio Estevam Ferreira, 
Psicólogo Escolar

Graduado em Letras, Psicologia e Pedagogia 
Especialista em Psicopedagogia e Psicoterapia Cognitivo-comportamental

• Despatologização do fracasso escolar: 
acompanha alunos e orienta profi ssionais de 
modo a lidar com difi culdades de aprendiza-
gem rompendo com a cultura de patologiza-
ção e a medicalização dos alunos;

• Acompanhamento do processo ensino-
-aprendizagem: acompanha o desempenho 
escolar do aluno, visando auxiliar na melho-
ria do seu processo de aprendizagem;

• Orientação Profi ssional: auxilia na escolha 
de carreira e construção de planos profi s-
sionais de alunos a partir da realização de 
espaços promotores de reflexão e autoco-
nhecimento;

• Orientação Individualizada aos alunos e 
responsáveis: realiza orientação e/ou acon-
selhamento psicológico focado, auxiliando 
na melhoria do processo educacional do 
aluno;

• Suporte emocional: atende demandas psi-
cológicas emergenciais do aluno visando 
promover a escuta e o acolhimento;

• Encaminhamento: realiza o encaminha-
mento dos estudantes para profi ssionais 
especializados fora da instituição escolar 
em casos excepcionais, nos quais sua com-
plexidade e especifi cidade assim o deman-
dem;

• Intervenção/orientação psicopedagógi-
ca: faz intervenções frente a problemas de 
aprendizagem, aplicando conhecimentos e 
estratégias individualmente e/ou em grupo 
que auxiliem no desenvolvimento sócio-afe-
tivo e cognitivo dos educandos.

Podemos perceber, então, que o psicólogo no 
âmbito escolar atua em processos subjetivos 
em favor da conscientização dos envolvidos na 
educação: alunos, professores da instituição, 
família e outros participantes da dinâmica es-
colar, buscando estabelecer atuações conec-
tadas com pais, professores, direção, uma vez 
que a criança se constitui socialmente e na re-
lação com o outro (Vebber, 2013).

O trabalho de Psicologia Educacional no 
SANFRA é pautado em muita ética, respeito e 
ressonância ao que aqui foi exposto. Busca-se 
no Colégio a formação integral dos Xaverianos, 
e para que isso aconteça tentamos envolver 
a todos nesse processo -  Xaverianos, profes-
sores, pais, acompanhando o desenvolvimen-
to integral da aprendizagem cognitiva, social, 
afetiva, imprimindo um olhar individualizado e 
cuidadoso desde o início da escolarização até 
o momento do amadurecimento efetivo, onde 
escolhas possam ser feitas de maneira autô-
noma, consciente e reflexiva por meio de uma 
orientação vocacional, profi ssional, vislumbran-
do assim o caminho trilhado desde a criança até 
o jovem competente, consciente, compassivo e 
comprometido, testemunhando o fruto de um 
trabalho planejado, responsável e transparente.
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Inovação Educacional

O
Colégio São Francisco Xavier está atento 
às tendências de Inovação Educacional no 
Brasil e no mundo¹. Alinhado com o Projeto 

Educativo Comum da Rede Jesuíta, o SANFRA 
repensa currículo, tempo e espaços escolares 
que ajudem na mudança de centro de ensino 
para centro de aprendizagem. Esse repensar, tra-
zendo o foco para o estudante e para o processo 
de aprendizagem provocaram importantes mu-
danças estruturais e pedagógicas.

Para auxiliar nesse processo foram criados 
espaços de experimentação, como a Sala Con-
ceito, Lab Kids, Espaço Santo Inácio e o Espaço 
de Criação - Sanfra Maker.

 A Sala Conceito foi criada com o intuito de 
descontruir a ideia de Laboratório de Informáti-
ca, pois acreditamos que qualquer espaço com 
dispositivos móveis e conexão wi-fi  possa ser 
um Laboratório. Nessa sala temos disponíveis 
iPads e notebooks – que fi cam guardados em 
armários e carrinhos móveis à disposição dos 
docentes e discentes. O foco não está na tec-
nologia, e sim nas relações que acontecem no 
espaço, que podem ou não ser mediadas pela 
tecnologia digital. Uma sala de aula sem frente, 

diversas telas de escrita (porta de vidro, armá-
rios, mesas e paredes), um mobiliário flexível 
que possibilite diversas organizações espaciais 
e um ambiente que proporcione e instigue o de-
senvolvimento de habilidades e competências 
socioemocionais, como autonomia, criatividade, 
colaboração e protagonismo. Nesse processo 
de desconstrução da ideia de Laboratório de In-
formática, vale a pena ressaltar que os carrinhos 
e pontos de acesso móvel à Internet levaram a 
tecnologia digital a novos espaços e contextos 
em nosso querido SANFRA.

 O Lab Kids trouxe como principal conceito 
a ludicidade convivendo com recursos digitais 
e analógicos. Nas paredes foram adesivados 
robôs, mas também lápis e caderno. Numa pa-
rede escrevemos com caneta de lousa branca e 
na outra numa lousa eletrônica. O recurso tou-
ch está presente na lousa eletrônica e também 
no tablet. Nas mesas foram adesivadas trilhas, 
que podem ser utilizadas de forma individual ou 
agrupadas de formas variadas, trazendo a refle-
xão entre diferentes conceitos: o uso de games e 

¹ Indicadas em documentos como o Horizon Report https://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-cosn-horizon-report-k12-EN.pdf, 
acessado em 25 de junho de 2017 e, estudos do Centro de Inovação para a Educação Brasileira – CIEB: http://www.cieb.net.
br/wp-content/uploads/2017/11/CIEB-Estudos-2-Inovacao-Aberta-em-Educacao.pdf, acessado em 25 de junho de 2017.

Construção da 
Narrativa dos 

Novos Espaços 
Pedagógicos e 
de Inovação
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a gamificação². Outro conceito trabalhado nes-
se espaço, para uma faixa etária que tem o há-
bito de consumir jogos, é a produção de jogos, 
que pode partir desde a autoria docente, quanto 
a discente – já como forma de iniciar o desen-
volvimento do Pensamento Computacional.

O Espaço Santo Inácio é fruto das provoca-
ções da Sala Conceito e surgiu num importante 
movimento da Equipe Pedagógica. Ao contrá-
rio da Sala Conceito, que surgiu para provocar 
uma mudança pedagógica, esse Espaço surgiu 
de uma mudança pedagógica - a partir da orga-
nização de momentos no horário que possibi-
litassem o trabalho por projetos. Dessa forma, 
compondo mais um espaço de experimentação, 
dessa vez para o trabalho por projetos, reunindo 
3 professores e 3 turmas da mesma série, se-
guindo itinerários formativos e trazendo a refle-
xão para importantes pilares da inovação edu-
cativa: currículo x avaliação x tempo x espaços 
e, como a tecnologia digital pode auxiliar nesse 
processo.

 E, das metodologias e práticas pedagógicas 
incubadas na Sala Conceito, experimentadas 
em forma de trabalho por projeto no Espaço 
Santo Inácio, nasce o Espaço de Criação - San-
fra Maker. O que você faz com uma ideia? O que 
fazer com a ideia que foi fomentada pelos es-
paços acima citados e por toda mudança que 
estamos desenvolvendo em nosso currículo?

 Esse é um espaço mão-na-massa, equipa-
do com diferentes ferramentas que auxiliam e 
trazem a vivência da prototipagem e fabricação 
digital (Impressora 3D, Cortadora à laser e Plot-
ter de vinil) para concretizar ideias, utilizando a 
tecnologia (digital ou analógica) para estimular 
a criatividade, autonomia e aprendizado pela ex-

perimentação. Também possibi-
lita a concretude do nosso 

olhar humanístico para 
as obras sociais as-

sistidas pelo SAN-
FRA, buscando 
soluções criati-
vas para os pro-
blemas enfren-
tados por tais 
obras. E, dessa 
forma, a Cultu-
ra de Inovação 

entra de forma 

transversal ao currículo, buscando desenvolver 
novas linguagens e inteligências, bem como di-
ferentes personas: o maker, o designer e o em-
preendedor.

Outro espaço desdobramento da Sala Con-
ceito é o Coworking. A sala da Coordenação de 
Inovação Educacional foi expandida para um 
modelo de trabalho onde se compartilha espa-
ço e recursos – favorecendo abordagens “bot-
tom-up” (de baixo para cima) e incentivando a 
co-criação com os Xaverianos, essenciais para 
a Inovação. Dessa forma, a ideia foi oferecer um 
espaço onde equipe de Inovação Educacional, 
professores e estudantes pudessem trabalhar 
juntos. Esse conceito pode ser observado tam-
bém na Biblioteca do Sanfra, onde há espaços 
compartilhados de trabalho. 

² A gamificação traz elementos do jogo para a dinâmica da aula, por exemplo: um professor pode trabalhar por estações, criar 
regras com os alunos e, a cada casa percorrida uma atividade deve ser realizada: no caderno físico, na parede de caneta de 
lousa branca, na lousa eletrônica, no tablet ou com qualquer outra linguagem (desenho, expressão corporal, etc).
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CURSOS EXTRAS

A
tualmente, os movimentos que eram “na-
turais” para qualquer criança como correr, 
saltar, escalar, pendurar, rolar, estão cada vez 

mais limitados devido a falta de espaços abertos 
e também pela falta de segurança das ruas. Por 
isso, é importante que a criança seja estimulada 
nos espaços que estão disponíveis, realizando 
esses movimentos e criando um grande reper-
tório motor que servirá em outras atividades do 
cotidiano, além das atividades físicas.

No SANFRA, trabalhamos na Educação Infantil 
as habilidades motoras como equilíbrio, força, la-
teralidade, noções espacial e temporal. Os jogos, 
brincadeiras e atividades têm regras simples, da 
Iniciação Esportiva ao Teatro, e fazem com que a 
todo o momento o Xaveriano se sinta desafiado 
a realizar novos movimentos e descubra novas 
habilidades. É o fim da Fase Egocêntrica, e dessa 
forma é importante que participem de exercícios 
onde possam trabalhar a utilização do espaço e 
dos materiais de forma coletiva.

O Ensino Fundamental é a fase onde as ativi-
dades esportivas são fundamentais na formação 
do indivíduo. São apresentadas as regras e a im-
portância da existência e do cumprimento des-

O esporte na formação da 
criança e do adolescente

A importância das Atividades Físicas e Culturais no 
desenvolvimento dos Xaverianos nas diferentes fases 

da vida escolar

tas. As atividades são mais complexas e confli-
tuosas, estimulando debates em que o Xaveriano 
perceberá, de maneira concreta, como suas de-
cisões de cumprir ou não as regras impactarão 
a ele e sua equipe. Ao ingressar nesta fase, as 
questões sociais e afeti-
vas são trabalha-
das vigoro-
samente. 
O au-
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Atividades disponíveis:

BALLET BASQUETE DANÇA

FUTSAL GINÁSTICA 
RÍTMICA

HANDEBOL

INICIAÇÃO 
ESPORTIVA JUDÔ

ROBÓTICA 
CRIATIVA

TEATRO/MÚSICA
VÔLEI

Ricardo Arakaki Miadaira, 
Coordenador de cursos extras

Graduado em Educação Física
Pós-graduado em Handebol Escolar

tocontrole físico e emocional ganha importância, 
pois dará suporte para que durante um jogo, uma 
luta ou uma apresentação artística, o Xaveriano 
desempenhe seu papel de forma satisfatória.

No Ensino Médio, utilizamos a bagagem ad-
quirida para que tenham mais autonomia. Todas 
as modalidades trazem em seu repertório ele-
mentos que são muito valorizados no mercado 
de trabalho e pela sociedade em geral, como li-
derança, perseverança, criatividade, autocontro-
le, e é com essa formação que esperamos que os 
Xaverianos estejam ao fi nal do nosso curso.

Abaixo alguns depoimentos de egressos 
Xaverianos que participaram dos Cursos Ex-
tras da Educação Infantil ao Ensino Médio.

“É como uma representação da vida. Jo-
gando, senti medo, raiva, confi ança, coragem 
para enfrentar o medo, e outros sentimentos 
(...) percebi como somos potentes enquanto 
pessoas e mais ainda como um coletivo”. – 
Mariana Molina, formada em 2010.

“O esporte nos ensina na prática o tal do 
“trabalho em equipe”, tão requisitado. Ensi-
nou-me a respeitar opiniões e decisões de 
outros (...) no meu caso, esse respeito tornou-
-se parte da personalidade”. – Fernanda Ruiz, 
formada em 2010.

“O esporte no SANFRA foi de extrema im-
portância na minha vida. Além de manter uma 
infância saudável, me despertou o espírito de 
liderança(...)”. – Matheus Rodrigues, forma-
do em 2017.
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O Plano de Desenvolvimento Institucional 
do SANFRA contempla diversas ações 
para identificar a Instituição de Ensino 

no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à 
missão, visão e valores a que se propõe, às di-
retrizes pedagógicas que orientam suas ações, 
à sua estrutura organizacional e às atividades 
acadêmicas que desenvolve e/ou pretende de-
senvolver. Isso significa que o que se deseja 
alcançar, em termos de forma de conduzir o 
trabalho, de estrutura para as atividades coti-
dianas e de objetivos a serem perseguidos pre-
cisa estar descrito em forma de planejamento 
estratégico, geralmente elaborado para um pe-
ríodo de cinco anos.

No SANFRA, escolhemos realizar o planeja-
mento de forma coletiva e criativa, com funda-
mento na realidade existente e nos aspectos 
dessa realidade que se deseja modificar, ob-
servando suas forças, fraquezas, oportunidade 
e ameaças, de acordo com características in-
ternas e externas, sempre dentro de ações que 
ajudam ou atrapalham este planejamento. 

O fato de existir um planejamento estraté-
gico não deve ser entendido como uma libera-
ção para a realização autônoma da expansão 
planejada. As atividades acontecem de acordo 
com a ordem de prioridades, como o Plano de 
Cargos, Carreira e Salários, que visa o aprimo-
ramento e a gestão eficiente dos colaboradores, 

Desenvolvimento institucional
Desenvolver os princípios que amparam nossas práticas, bem 

como os objetivos e metas que devem ser alcançados pelos 
segmentos acadêmico e administrativo nos próximos anos

Direção Administrativa
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além da Formação Continuada, que permite a 
atualização da equipe na atividade meio e fim. 
O mesmo ocorre com os investimentos pre-
vistos, os quais devem ser propostos dentro 
do cronograma apresentado e seguindo os 
trâmites próprios de cada tipo de demanda.

A sustentabilidade financeira do SAN-
FRA se dá por meio de uma gestão compar-
tilhada em parceria com todos os setores 
e diversas formas de controle dos gastos e 
responsabilidade social dos recursos. Com 
o objetivo de ampliar e solidificar nossos 
projetos, potencializamos as fontes de re-
cursos, dando mais um passo em direção às 
nossas metas de planejamento, que permitirá 
a renovação para inovação nas dimensões: 
curricular; de organização, estrutura e recur-
sos; clima institucional; relação com a famí-
lia e comunidade. “(...) Dito de outra forma, o 
direcionamento estratégico, como método de 
trabalho e instrumento norteador para a ges-
tão, garante maior eficácia no cumprimento da 

missão”. (PEC, 58).

Rodrigo Guedes Fontes, 
Diretor Administrativo e Financeiro

Graduado em Contabilidade, Tecnologia e Direito
Especialista na área de Controladoria
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O trabalho educativo é um processo per-
manente. Os Xaverianos, guiados pelos 
pais e acompanhados pelos professores, 

aprendem a crescer como pessoas mediante 
sua interação consigo mesmos, com os outros, 
com a natureza e com Deus.

E é sobre a interação que queremos falar 
hoje. Como o próprio Projeto Educativo Comum 
da Rede Jesuíta de Educação afi rma, “a intera-
ção escola, família e comunidade abre espaços 
para o fomento do diálogo sobre a participa-
ção das famílias no espaço escolar” (PEC 99).  
A comunicação precisa ser sempre cordial e 
institucional, já que envolve o Colégio e as fa-
mílias. Por isso, quando dispomos de canais 
ofi ciais de comunicação, buscamos favorecer 
a transparência, a cordialidade e o acesso ple-
no e seguro às informações. 

Em nossa Política de Comunicação, busca-
mos atender a toda nossa comunidade de ma-
neira semelhante, sem personalização ou prio-
rização. Por isso, em nossas mídias sociais, 
por exemplo, a interação acontece por men-
sagens particulares e não há fi ltro nas mensa-
gens postadas por nossos seguidores. 

Já o nosso site é o canal ofi cial de informa-
ções, onde sempre serão postadas notícias e 
eventos relacionados ao Colégio. Para quem 

quiser saber sobre todas as atividades, peda-
gógicas ou não, possuímos uma página com a 
agenda que contempla toda nossa rotina, divi-
dida pelas coordenações educacionais especí-
fi cas. Tudo isso está disponível na aba Acon-
tece.

Semanalmente, às sextas-feiras, enviamos 
para nossa comunidade a newsletter Informe 
Sanfra, com as principais notícias do período e 
a agenda da semana seguinte. É mais uma for-
ma de não perder nenhuma informação sobre o 
Colégio. Para quem circula por nossas instala-
ções, a TV Xavier também já é uma plataforma 
conhecida de divulgação de vídeos, notícias e 
assuntos institucionais.

Para agilizar o acesso às informações, te-
mos o APP Sanfra EduConnect, que possibilita 
a visualização das notas, calendário de provas, 
horários de aula, geração de 2ª via de boleto 
e pagamento de mensalidades. Recentemente, 
lançamos o App Saída Inteligente para controle 
de entrada/ saída de Xaverianos da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 1, aumentando a 
segurança e a agilidade no processo de acesso 
ao Colégio. 

O SANFRA ainda possui diversos canais de 
relacionamento que devem ser priorizados nos 
contatos iniciais. A nossa Ouvidoria é um ser-

comunicação Institucional

O Sanfra quer 
ouvir você
O Setor de Comunicação e Eventos do SANFRA é 
responsável pelos canais de comunicação e pela ouvidoria 
do Colégio. Conheça um pouco mais a área!

comunicação Institucional

O Sanfra quer 
ouvir você
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viço criado para aprimorar ainda mais a 
qualidade do atendimento aos pais, res-
ponsáveis e colaboradores, sendo um 
canal para que sua sugestão, ideia ou re-
clamação chegue para ser solucionada. É 
um espaço que funciona como uma ponte 
mais direta, um serviço completamente 
aberto para que a comunidade Xaveriana 
possa questionar, reclamar, sugerir e tam-
bém elogiar, quando quiser.

O Fale Conosco representa nossa co-
munidade Xaveriana perante ao SANFRA, 
pois buscamos sempre a harmonia na re-
lação colégio-família na resolução de pro-
blemas ou para ouvirmos suas sugestões 
de melhoria. Os meios de contato conosco 
são pelo e-mail faleconosco@sanfra.g12.
br ou pelo site do Colégio no link: www.
sanfra.g12.br/fale-conosco. 

O SANFRA quer ouvir você! Queremos 
partilhar com nossa comunidade um di-
álogo sadio e mútuo, com uma comuni-
cação que seja pautada pelo respeito e 
pela confi ança em nosso trabalho. É por 
meio de tais canais de comunicação que 
iremos atender toda e qualquer demanda 
referente aos assuntos do Colégio, além 
de ofertarmos toda a nossa atenção ne-
cessária, seja para a família Xaveriana, 
seja para a comunidade em geral.

Tiago Agostinho, 
Coordenador de Comunicação e Eventos

Mestre em Comunicação na Contemporaneidade
Especialista em Comunicação Organizacional 

Bacharel em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo
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modo como viveram e trabalharam e como li-
deravam a outros e a si mesmos. 

O tema Liderança, de grande relevância 
na literatura de administração e gestão, que 
se espalha pelas livrarias e pelos mais diver-
sos campos de atuação, foi objeto de estudo 
de Lowney. No livro, ele traz os quatro pilares 
de sucesso da Companhia: Autoconsciência, 
Inventividade, Amor e Heroísmo. Esses princí-
pios formam a base da cultura corporativa da 
Companhia.

• Autoconsciência: os jesuítas preparam os de-
mais moldando-os como líderes que compre-
endem suas forças, fraquezas, valores e visão 
de mundo; 

• Inventividade: inovam com confiança e se 
adaptam num mundo em constante transfor-
mação e procuram uma maneira de transfor-
mar o potencial humano em ações concretas; 

• Amor: envolvem outras pessoas com atitude 
positiva e amorosa procurando descobrir seu 
potencial e dos demais;  

• Heroísmo: energizam a si e aos outros atra-
vés de ambições heroicas, moldando o futuro 
ao invés de assisti-lo passivamente. 

Liderança Inaciana – Renovar 
para continuar inovando

A liderança surge de dentro de si e está relacionada 
com quem eu sou e com o que eu faço. A liderança é um 
modo de viver e é uma tarefa que nunca está completa; 

é um processo contínuo.

Metodologia

E
ducar é abrir caminho para a liberdade e 
para a responsabilidade, é ensinar a cami-
nhar por essa via com serenidade e matu-

ridade, tendo, no horizonte, o desenvolvimento 
integral dos dons e talentos inerentes a cada ser 
humano. Procuramos explicitar nossa concep-
ção de pessoa a partir de estratégias educativas, 
políticas e culturais que exigem análise, tendo 
como plano de fundo o modelo de sociedade 
a que aspiramos e o homem que pretendemos 
formar, movidos pelo trabalho colaborativo e 
pela esperança de viver e deixar, para as futuras 
gerações, uma sociedade mais humana e justa.

O livro “Liderança Heroica”, escrito por Chris 
Lowney (2015), aborda de maneira entusiasma-
da como o conceito de liderança marca a histó-
ria da Companhia de Jesus nesses mais de 450 
anos de existência. Inspirada nesta obra, trago 
aqui alguns dos aspectos que se relacionam 
com a gestão escolar.

A Companhia de Jesus foi fundada em 1540 
por 10 homens, entre eles, Inácio de Loyola e, 
em pouco mais de uma geração era uma das 
ordens mais influentes do mundo. Seus feitos 
incluem missões aos lugares mais distantes, 
fundação de instituições de ensino, destaques 
nas artes, astronomia, aproximações com o 
campo das ciências e ficou reconhecida pelo 
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Para a Companhia, todos nós esta-
mos liderando o tempo todo, bem ou mal. 
A liderança surge de dentro de si e está 
relacionada com quem eu sou e com o 
que eu faço. A liderança é um modo de 
viver e é uma tarefa que nunca está com-
pleta; é um processo contínuo. Um líder 
nessa perspectiva tem como força sua 
visão pessoal mostrada através de seu 
exemplo diário de vida. Para isso, faz um 
trabalho de autorreflexão no sentido de 
perguntar-se: Com o que me importo? O 
que eu quero? Como me situo neste mun-
do? Assim, um líder saboreia a chance de 
aprender mais sobre si mesmo e o mundo que o 
cerca, almejando por novas descobertas e inte-
resses.

Os primeiros jesuítas já se remetiam à uma 
expressão usada por nós até hoje no Colégio: 
“nosso modo de proceder”. Esse tal modo de pro-
ceder é o norte que orienta para onde devemos ir, 
o que devemos valorizar, o que queremos alcan-
çar e como nos adaptar às circunstâncias. Isso 
exige de nós um crescimento consistente e uma 
evolução contínua como líder. A liderança pes-
soal é uma obra inacabada em constante ama-
durecimento, já que o ambiente que nos rodeia 
está sempre se modificando e as circunstâncias 
e nossas prioridades também.

É importante saber liderar a si mesmo e aos 
outros pelo exemplo. Se desejar que sua equipe 
tenha um desempenho excelente, seja você ex-
celente. Se quiser que sua equipe apoie uns aos 
outros, saiba apoiá-los. Se quiser que a sua equi-
pe aja de forma leal, digna, ética e honesta seja 
leal, digno, ético e honesto. Nenhuma ferramenta 
é tão eficaz quanto o exemplo dado e vivido pelo 
líder. O exemplo pessoal faz a diferença entre 
uma influência duradoura ou passageira.

Assim, dentro de uma obra educativa da 
Companhia de Jesus, um dos objetivos é a for-
mação de líderes que tenham, na justiça e no 
serviço, seus principais compromissos. De-
vemos formar líderes que entendam a própria 
autoridade como serviço que transforma a si 
mesmo, as pessoas e, por meio das pessoas, 
transformem a sociedade.

Para que esse trabalho aconteça, atualmente, 
são cerca de 16 mil jesuítas atuando e exercendo 
essa liderança em torno de 100 países dos cinco 
continentes, e colaborando com a transformação 
da sociedade por meio da espiritualidade, com-
petência acadêmica, diálogo intercultural e inter-
-religioso, da promoção da fé e da justiça. 

Os colégios estão organizados em rede. Em 
nível nacional, através da RJE (Rede Jesuíta de 
Educação) e internacional através da FLACSI (Fe-
deração de Colégios Jesuítas da América Latina) 
para assim oferecer uma educação de qualidade.

No SANFRA, a liderança permeia todo o tra-
balho educativo. Entendemos que aqueles que 
trabalham com os estudantes são agentes im-
portantes dessa formação, na medida em que 
passam a avaliar o impacto que essa liderança 
traz, sendo uma atitude intencional em relação 
a si mesmo e aos outros, humilde por saber 
que nem sempre se controlam os resultados, 
e otimista por saber que pode ter influência 
no momento atual ou no futuro como exemplo 
para os demais.

Por isso, há uma preocupação em nosso 
planejamento de se construir projetos de ma-
neira integrada entre as diferentes áreas e sé-
ries que considerem todas as etapas da vida 
escolar. Tais projetos visam o protagonismo do 
estudante e a sua representação nas diferen-
tes instâncias da vida, valorizando a formação 
acadêmica, humana e cristã, formando pessoas 
competentes, compassivas, conscientes e com-
prometidas com uma vida mais justa e fraterna 
a serviço dos demais.

Daniela Conti, 
Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil e Fundamental 1

Mestranda em Gestão Escolar
Pós-graduada em Psicopedagogia e Alfabetização e Letramento

Graduada em Pedagogia




