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2018 - Um ano
para fi car na história
Relembre as atividades, eventos e solenidades que 

marcaram o ano em que o SANFRA completou 90 anos



A International School oferece soluções de ensino bilíngue de 
excelência. Nosso Programa segue a abordagem metodológica 
CLIL, que promove o aprendizado por meio da integração entre 
linguagem e conteúdos, ou seja, utiliza o inglês como meio de 
instrução aliado a conhecimentos de outras disciplinas como 
Geografia, Artes, Matemática, História, Ciências, entre outras.



Apresentação

Educação é a palavra-chave para um novo amanhã num mundo 
cheio de incertezas. Falando em mundo, é fato que países desen-
volvidos fazem grandes investimentos na área, gerando impressio-
nantes resultados. Por defi nição, a palavra educação já indica a sua 
importância. Mais do que nunca, educar é o nosso objetivo, nestes 
tempos em que humanizar deveria ser tarefa de todos.

O SANFRA iniciou uma nova etapa em sua história, renovando 
para continuar inovando. Mais que investir em educação, é primor-
dial olharmos o Xaveriano com atenção em diversos aspectos. Nesta 
edição, discutiremos sobre a escola humanizadora, onde o ensino 
tem como base os valores, como ética, transparência e responsabili-
dade social. Ser uma entidade com mais de cinco séculos de história, 
como a Companhia de Jesus, demonstra que pioneirismo e excelên-
cia são requisitos para que uma escola construa uma base sólida e 
consiga constituir-se como um local de pleno desenvolvimento hu-
manístico de crianças e jovens, formando cidadãos para o mundo.

Abraços e 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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A falta de novos métodos de ensino é um 
dos problemas mais comuns que obser-
vamos nas instituições educacionais, 

fazendo com que o aluno aprisione seu conhe-
cimento dentro de meras páginas de livros que 
não trazem a ele um maior conhecimento de 
mundo e uma possível utilização desse conhe-
cimento em sua vida. No SANFRA, o trabalho 
é realizado de forma com que os professores 
e, principalmente os Xaverianos, sejam bene-
fi ciados por meio de aulas práticas com parti-
cipação ativa dos alunos, gerando resultados 
mais inovadores, juntamente com a interdisci-
plinaridade, capaz de estabelecer relação entre 
duas ou mais disciplinas, proporcionando uma 
maior diversidade de saberes.

De Olho na Faculdade

Interdisciplinaridade
Como esta importante ferramenta pode auxiliar os alunos 

a compreender a realidade e romper com os limites das 
disciplinas
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A interdisciplinaridade favorece ações que 
se traduzem na intenção educativa de ampliar 
a capacidade do aluno em expressar-se atra-
vés de múltiplas linguagens e novas tecnolo-
gias, a posicionar-se diante da informação e 
interagir de forma crítica e ativa com o meio 
físico e social.

O SANFRA oferece uma nova postura dian-
te do ensino, fazendo com que os Xaverianos 
tenham acesso à uma educação integral, bus-
cando garantir a construção de um conheci-
mento globalizante.

Trabalhar nessa perspectiva exige uma pos-
tura do professor que vai além do que está des-
crito nos PCNS – Parâmetros Curriculares Na-
cionais, pois é necessário que ele assuma uma 
atitude endógena, e que faça uso de metodolo-
gias didáticas adequadas para essa perspecti-
va. É através do ensino interdisciplinar, dentro 
do aspecto histórico-crítico, que os professo-
res possibilitam aos Xaverianos uma aprendi-
zagem efi caz na compreensão da realidade em 
sua complexidade.

Considerando que a sociedade se mostra 
cada vez mais exigente, seja no aspecto social 
ou econômico, as instituições de ensino não po-
dem se manter alheias às novas necessidades. 
Sem dúvida, esse é um grande desafi o para os 
profi ssionais da educação, pois interdisciplina-
ridade exige reflexões e ações compartilhadas 
em que cada participante é, ao mesmo tempo, 
ator e autor do processo. Num mundo transfor-
mado cotidianamente pela tecnologia e pela 
internet, a educação não pode se eximir dessa 
responsabilidade, que, além de acompanhar a 
evolução deste novo tempo, precisa oferecer 
mecanismos para que o Xaveriano se perceba 
como fator mais importante desse contexto de 
mudanças.

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

Pós-graduado em Docência do Ensino Superior 
Especialista em Educação Inclusiva

Graduado em Pedagogia e Ciências Biológicas 
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A
função primordial de 
qualquer biblioteca con-
siste em cativar leitores. No 

caso da biblioteca escolar, isso fundamenta-se 
tanto na excelência do acervo quanto no empe-
nho do profi ssional que nela atua. É da prática 
do bibliotecário estar apto para a organização e 
disseminação da informação a distintos usuá-
rios, mas também que este se desenvolva com 
dinamismo, responsabilidade social, empenho e 
criatividade frente ao seu fazer.

Tendo em vista que a biblioteca escolar é de 
extrema relevância para a formação do indivíduo, 
a biblioteca do SANFRA, como um espaço vivo 
e inteiramente engajado diante desta responsa-
bilidade social, proporciona aos Xaverianos um 
espaço aconchegante e acolhedor com mesas 
para estudo em grupo, computadores, acervo de 

Biblioteca

A Biblioteca 
do SANFRA 
como 
ferramenta 
de ensino
A importância da biblioteca 
escolar no contexto da 
formação dos Xaverianos 
e como este espaço, sendo 
também uma ferramenta 
de ensino, transforma e 
constitui a capacidade crítica 
e refl exiva dos indivíduos
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Talita Andrade Rodrigues, 
Bibliotecária

Mestre em Ciência da Informação
Graduada em Biblioteconomia 

acordo com as necessidades de cada ano e sé-
rie além de dvd´s, jornais diários e assinaturas de 
revistas. Portanto, contempla-se não somente os 
Xaverianos, mas os educadores, os colaborado-
res e demais interessados, considerando que a 
formação perpassa a sala de aula e expande-se 
aos demais espaços do colégio, como a bibliote-
ca, por exemplo. 

Deste modo, para o bom funcionamento des-
te ambiente, contamos com uma bibliotecária e 
três auxiliares, e o espaço físico da biblioteca di-
vide-se por faixas etárias e indicação de cores, 
além dos critérios internacionais de cataloga-
ção do acervo, facilitando assim a identifi cação 
dos usuários na busca do recurso informacional. 
Sendo assim, o acervo é organizado seguindo o 
seguinte critério:

- Acervo do maternal: A identifi cação dos li-
vros faz-se seguindo um marcador laranja;

- Acervo da Educação Infantil ao Ensino Fun-
damental I: Identifi ca-se por meio do marcador 
verde;

- Acervo do Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio: Para a literatura infanto juvenil, atribui-se 
um marcador azul.

  Por fi m, é signifi cativo considerar que a 
biblioteca do SANFRA se mantém inteiramente 
disponível aos seus usuários para receber su-
gestões de novas aquisições de livros e Dvd´s, 
solicitações de atividades como rodas de estudo, 
saraus, exposições e outros, sempre conside-
rando a prestação de um serviço positivo para a 
formação de toda comunidade Xaveriana, pois é 
a partir daí que a informação transforma-se em 
conhecimento, e, por meio disso, a criança/ado-
lescente constitui sua capacidade crítica e refle-
xiva que lhe permite atuar diferentemente peran-
te a sociedade.
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Cultura Maker

Espaço SANFRA MAKER e a 
construção do conhecimento

Ambiente pensado de forma a facilitar a aprendizagem 
e garantir que o Xaveriano seja o construtor de sua 

própria experiência de forma colaborativa, criativa e 
que estimule a inventividade, o fazer e o fabricar ideias

O
SANFRA acredita que pessoas e a institui-
ção, juntas, podem transformar o mundo, 
tornando-o mais justo, fraterno e cada vez 

mais a serviço dos demais. Estamos em cons-
tante busca de transformações que melhorem a 
qualidade da educação que hoje é oferecida aos 
Xaverianos. Uma educação que prepare os jo-
vens, de fato, para serem cidadãos do século XXI.

Sabemos que inovar é fundamental e que as 
novas práticas exigem novos espaços. Dese-
jamos uma escola em que a curiosidade seja 
o caminho para a exploração, manipulação e 
construção do conhecimento, o que justifi ca as 
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mudanças pelas quais estamos passando, sa-
bendo que o modelo de escola tradicional tem 
se tornado cada vez mais desinteressante, uma 
vez que se distancia da realidade do educando. 

Pensando nisso, o Colégio inaugurou o SAN-
FRA MAKER, espaço de mobilidade e criativida-
de dentro do processo educativo e destinado 
à cultura “mão na massa”, onde os Xaverianos 
são convidados a criar soluções, planejar ações, 
implementar o que foi pensado e avaliar resulta-
dos. Pode ou não incluir computadores, aplica-
tivos e internet ou outros materiais e o espaço 
não precisa estar organizado ao redor do pro-
fessor, mas sim, ser repensado de forma a facili-
tar a aprendizagem para garantir que o Xaveria-
no seja o construtor de sua própria experiência. 

Segundo Larossa (2002), a experiência propi-
cia a possibilidade de que algo nos aconteça ou 
nos toque, requer parar para pensar, parar para 
olhar, parar para escutar, olhar mais e escutar 

Referências:
FUNDAÇÃO TELEFÔNICA VIVO. Inova escola: práticas para quem quer inovar na educação /  Fundação Telefônica Vivo. – São Paulo (SP): Fundação Telefônica/
Vivo, 2016.
LAROSSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Barcelona: Universidade de Barcelona, 2002. 
REDE Jesuíta de Educação (RJE). Projeto Educativo Comum. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 2016.

mais; parar para sentir, demorar-se nos deta-
lhes, suspender a opinião, suspender o automa-
tismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, 
abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 
acontece, aprender a lentidão, escutar aos ou-
tros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter 
paciência e dar-se tempo e espaço.

Nesse espaço, a vivência, a criatividade e 
formas de pensar através de resolução de pro-
blemas e tomada de decisão são trabalhadas 
constantemente. Além disso, a forma de tra-
balhar entre professores e Xaverianos requer 
comunicação e trabalho colaborativo. Acredita-
mos que um espaço novo propicia novas formas 
de ensinar, estimula a criação, a inventividade, o 
fazer e o fabricar ideias. A ideia foi transformar 
um espaço escolar em ambiente que “dialogas-
se” com a proposta pedagógica para responder 
de maneira mais efi caz aos desafi os dos tem-
pos atuais.

Daniela Conti, 
Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil e Fundamental I
Mestre 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 
Especialista em Educação Inclusiva

Graduado em Pedagogia e Ciências Biológicas 
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Idioma

2
018 foi um ano de muitas mudanças, in-
cluindo as aulas de inglês do SANFRA. 
Em parceria com a International School, 

deu-se início ao Programa Bilíngue, com aulas 
diárias em língua inglesa desde o maternal até 
o 9º ano e que, em 2019, foi estendido também 
à 1ª Série do Ensino Médio. Além das aulas di-
árias, outros fatores tornam esse programa di-
ferenciado e inovador.

O foco do Programa Bilíngue não é ensinar o 
inglês, e sim ensinar em inglês. As disciplinas e 
temas pertencentes à grade curricular de cada 
uma das séries são revisitados com uma abor-
dagem diferente, de forma mais lúdica, curiosa 
ou intrigante. Dessa forma, os Xaverianos utili-
zam a língua inglesa de uma forma mais signi-
fi cativa, discutindo temas que façam parte do 
seu cotidiano e, por consequência, assimilan-
do as estruturas gramaticais, novos vocabu-
lários e expressões da língua. Como as aulas 
são 100% em inglês, o contato frequente com 
a língua faz com que os estudantes internali-
zem esse conhecimento, sem a necessidade de 
tantos exercícios de repetição e memorização. 

No lugar de aulas expositivas são criadas 
situações nas quais os Xaverianos precisam 
solucionar um problema, elaborando hipóteses 
e chegando à melhor solução. Por meio da ten-
tativa e erro, eles são capazes de desenvolver 
o raciocínio lógico, facilitando não só a assi-
milação do conteúdo, mas também o aprendi-
zado no futuro. Para esse fi m, é feito o uso de 
diversas ferramentas como Lego®, Minecraft 
Edu, Microduino, bem como diversifi cação das 
aulas, com atividades de culinária, esportes e 
brincadeiras, artes e outros.

O Programa 
Bilíngue
O que faz as aulas do 
SANFRA serem diferentes 
e inovadoras?

12
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O trabalho em grupo também é bastante 
incentivado para que os Xaverianos troquem 
experiências, aprendam a defender suas ideias, 
delegar tarefas e partilhar experiências, como 
proposto nos Pilares da Educação da Unesco.

The Game Changers – O inglês no Ensino Médio
Após tantas atividades exploratórias guia-

das pelos professores, desde a Educação In-
fantil até o 9º ano, os Xaverianos do Ensino 
Médio são convidados a virar o jogo, ou seja, 
o grande responsável pela aula passa a ser o 
próprio Xaveriano. Baseado principalmente na 
metodologia da sala de aula invertida, o pro-
grama do Ensino Médio propõe que o Xaveria-
no já chegue às aulas preparado, por meio de 
atividades que serão desenvolvidas em uma 
plataforma online, totalmente gamefi cada, para 
assim superar os desafi os que serão lançados 
em sala. Durante cada unidade, uma propos-
ta será feita, transformando os Xaverianos em 
empresários, empreendedores, gerentes de 
marketing, desenvolvedores de projetos, traba-
lhando desde a ideia inicial até o produto fi nal, 
bem como todos os contratempos que podem 
ocorrer ao desenvolver-se um projeto.

Com toda essa gama de propostas e ativida-
des diferenciadas, os Xaverianos desenvolvem 
também habilidades relacionadas às com-
petências do século XXI, preparando-se para 

o futuro em qualquer uma das áreas, seja ela 
pessoal, acadêmica ou profi ssional e, o mais 
importante, em qualquer lugar do mundo onde 
seu inglês o levar!

Mariana Braghetto Gaddi, 
Coordenadora do programa bilíngue
Especialista em Liderança e Gestão de Pessoas
Graduada em Letras – Português/Inglês
Graduanda em Pedagogia
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Saídas pedagógicas, atividades 
integrais e a importância do 

currículo
Na perspectiva de educação integral aprende a 

pessoa toda. É importante engajar os Xaverianos nas 
aprendizagens; despertar a sensibilidade e a criticidade 
frente às diferentes manifestações culturais e artísticas 

disponíveis; e vivenciar a aprendizagem através 
de novas experiências

Experiências
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nas dimensões sociais, ma-
teriais e culturais e se per-
ceberem integrantes e 
agentes transformado-
res do ambiente. Esses 
pontos podem ser tra-
balhados em aula, mas 
as atividades de cam-
po permitem comparar 
e confrontar, no mundo 
real, os conteúdos estu-
dados.

Além disso, de acordo 
com a BNCC (Base Nacio-
nal Comum Curricular) sabe-se que 
a educação tem um compromisso com a 
formação e o desenvolvimento humano global, 
em suas dimensões intelectual, física, afetiva, 
social, ética, moral e simbólica. Em consonância 
com este documento, no SANFRA, toda a ação 
educativa converge para a formação da pessoa, 
enfatizando a necessidade de reconhecer as 
potencialidades do indivíduo e garantir o desen-
volvimento das dimensões afetiva, espiritual, 
ética, estética, cognitiva, comunicativa, corporal 
e sociopolítica.

Portanto, em nosso cotidiano, procuramos 
contextualizar os conteúdos dos componen-
tes curriculares, identifi cando estratégias para 
apresentá-los, representá-los, exemplifi cá-los, 
conectá-los e torná-los signifi cativos, com base 
na realidade do lugar e do tempo nos quais as 
aprendizagens estão situadas; procuramos 
também conceber e pôr em prática situações 
e procedimentos para motivar e engajar os Xa-
verianos nas aprendizagens; despertar a sen-
sibilidade e a criticidade frente às diferentes 
manifestações culturais e artísticas disponí-
veis; vivenciar a aprendizagem através de no-
vas experiências, na qual o educando interage 
de modo ativo, interpreta e se relaciona com o 
objeto de estudo, inserido sempre num contexto 
social.

O
currículo escolar revela-se na realidade do 
cotidiano da escola, na sala de aula e fora 
dela, buscando os melhores caminhos e 

percursos para que a aprendizagem integral 
aconteça, de forma individual e coletiva. Consi-
dera os diferentes estágios de desenvolvimento 
do educando e sua capacidade de pôr-se em 
atividade, em consonância com os desafi os ine-
rentes a cada etapa. Com base nisso, o SANFRA, 
dentro de seu processo educativo, sabe que, na 
perspectiva de educação integral aprende a pes-
soa toda. O professor, em seu cotidiano e dentro 
do planejamento escolar, propõe situações dife-
renciadas para atender aos sujeitos de aprendi-
zagem, e as saídas pedagógicas também fazem 
parte do conteúdo curricular e, portanto, não po-
dem deixar ninguém de fora.

Lugar de aprender não é somente na escola. 
É importante os Xaverianos conhecerem e va-
lorizarem as características do país onde vivem 

Referências:
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Terceira 
versão revista. Brasília: MEC, 2017. 
REDE Jesuíta de Educação (RJE). Projeto Educativo Comum. Rio de Janeiro: 
Edições Loyola, 2016.

Daniela Conti, 
Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil e Fundamental I
Mestre em Gestão Escolar
Pós-graduada em Psicopedagogia e Alfabetização e Letramento
Graduada em Pedagogia
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si a postura de buscar um crescimento pesso-
al constante e de “colocar as mãos na massa” 
para trabalhar em prol de um mundo melhor 
para todos, especialmente aqueles que são 
mais necessitados.

Em sintonia profunda com o pensamento de 
Santo Inácio, inspirado no Evangelho, o SAN-
FRA proporciona aos Xaverianos a possibili-
dade de exercitarem a solidariedade, por meio 
dos vários projetos sociais e de voluntariado 
promovidos durante o ano pela equipe de For-
mação Cristã e Pastoral do Colégio.

Estas iniciativas são realizadas nas diversas 
entidades sociais e assistenciais signifi cativas 
da região do Ipiranga e na cidade de São Pau-
lo: casas de acolhida, obras sociais, hospitais, 
creches, entre outros. Mais do que com pala-

Ser Xaveriano(a) para os 
demais

Formação Cristã

S
anto Inácio de Loyola, em sua obra de-
nominada “Exercícios Espirituais”, pede a 
Deus a graça de vivenciar de forma posi-

tiva todos os desafi os que encontrar em sua 
vida, desde que esta postura não seja para o 
próprio engrandecimento, mas para a maior 
glória de Deus. 

Era este propósito de vida que Inácio queria 
expressar quando falava do MAGIS, uma pala-
vra que tem sua origem no latim e que, traduzi-
da livremente, tem o sentido de “o mais, o maior 
e o melhor”. Na espiritualidade inaciana, viver o 
MAGIS signifi ca pautar a sua vida em buscar 
sempre o melhor para si, para os outros, para 
Deus e para o mundo em que vivemos. Não se 
trata a vida em clima competitivo, tampouco 
signifi ca uma busca alucinada pela perfeição. 
Consiste em viver a vida de maneira positiva-
mente inquieta, buscando conhecer profunda-
mente a si mesmo e a estar atento ao mundo 
que nos rodeia, para que não nos conforme-
mos com a realidade estabelecida e muito me-
nos com os grandes problemas e desafi os da 
sociedade. Viver o MAGIS signifi ca adotar para 
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Assumindo o MAGIS na própria vida, a pes-
soa se torna semeadora da esperança. Declara 
para todos, por meio da doação alegre e quali-
fi cada do seu tempo e dos esforços em prol do 
outro, que vale a pena acreditar no bem e lutar 
para que o mundo, nossa casa comum, seja 
bem cuidada, assim como toda a nossa imensa 
família humana.

vras, buscamos promover com ações con-
cretas a grandeza da vida humana, a servir 
aos outros com a generosidade e a liber-
dade que o próprio Deus colocou em nos-
so coração.

Todas estas atividades permitem aos 
Xaverianos o contato com realidades desa-
fi adoras, que muitas vezes desconhecem ou 
apenas ouviram falar. Proporcionam vivências 
que contribuem para o desenvolvimento de um 
olhar empático e misericordioso para com o ou-
tro, os coloca em diálogo com outras pessoas 
que igualmente dedicam seu tempo de maneira 
parcial ou integral a serviço do próximo e apro-
ximam com instituições que já prestam serviços 
voluntários. E além de tudo isso, faz crescer em 
nossas crianças, adolescentes e jovens a auto-
nomia, o protagonismo e o espírito de liderança 
para que não só enquanto estão na escola, mas 
sobretudo depois, possam ser cidadãos cons-
cientes e comprometidos com o mundo em que 
vivem e com os próximos que os rodeiam.

Nadine Cunha da Silva, 
Assistente de Pastoral
Graduanda em Pedagogia

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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M
uito se fala sobre bullying, muitas são as 
pesquisas feitas e, ao mesmo tempo, mui-
tas são as dúvidas que surgem quanto ao 

que realmente defi ne essa prática. Pensando 
nisso buscaremos aqui elucidar cinco caracte-
rísticas fundamentais na identifi cação de uma 
situação para que ela possa ser defi nida como 
bullying: (1) violência entre pares, ou seja, não há 
desigualdade de poder instituído ou de autori-
dade entre aqueles que participam. No entanto, 
existe um desequilíbrio de poder físico ou psi-
cológico entre o autor e o alvo, tornando possí-
vel a (2) intimidação deste último. Além disso, 
é necessário que haja (3) intenção do autor da 
agressão em causar danos; e as agressões de-
vem ocorrer (4) repetidamente sobre o mesmo 
alvo, o qual, por sua vez, concorda com o que 
os autores pensam dele, demonstrando sua fra-
gilidade. Por fi m, tudo isso costuma se passar 

diante de um (5) público que presencia a agres-
são e nada faz (Tognetta, 2005; 2013).

Muito comum tem sido também o fenôme-
no do cyberbullying, onde os agressores buscam 
de “maneira anônima” usar redes sociais com 
objetivo de agredir, difamar, ofender e humilhar 
suas vítimas. 

Pesquisas recentes apontam que o autor de 
bullying tem uma hierarquia de valor invertida, 
prevalecendo os valores individuais (valentia, 
intimidação, etc.) sobre os morais (humildade, 
justiça, etc.). Além disso, carecem de sensibili-
dade moral, ou seja, a capacidade de se sensibi-
lizar com a dor do outro, mostrando um proble-
ma de relacionamento sério no grupo.

O trabalho feito no SANFRA é pautado pela 
ética, empatia, pelo autoconhecimento e aceita-
ção de si e do outro, visando impedir que ações 

Psicologia Educacional

O bullying e a convivência 
escolar

O termo - do inglês bully, traduzido como “valentão”, 
“tirano” e, como verbo, “tiranizar”, “amedrontar”, 
vai muito além de comportamentos agressivos entre 

estudantes
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que tenham por base qualquer forma de violên-
cia implícita ou explícita aconteça, pois nesse 
sentido “(...)a proposta pedagógica das escolas 
jesuítas está centrada na formação da pessoa 
toda e para toda a vida(...)” (PEC 25). 

Orientamos os professores para que perce-
bam a importância de sua formação constan-
te, do diálogo, da construção de práticas que 
fortaleçam a autoestima dos Xaverianos, que 
encontrem formas de abarcar os grupos de 
maneira afetiva, reflexiva, formando parcerias 
pautadas pelo respeito e pelo crescimento. 

Aos pais buscamos alertar para que estejam 
próximos de seus fi lhos, que observem o que 
acontece com eles, que participem dos seus 
projetos de vida e de futuro, que saibam quem 
são seus amigos, e que participem da vida aca-
dêmica dos Xaverianos. 

Cabe aos pais e responsáveis a construção 
de um vínculo de confi ança, onde o diálogo e o 
afeto possam facilitar a busca de ajuda, a de-
núncia do que ocorre, visando a compreensão 
dos fatos, solução dos problemas e uma convi-
vência boa para todos.

Paulo Sergio Estevam Ferreira, 
Psicólogo Escolar

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

Referências:
LAPA, Luciana. Z.; TOGNETTA, Luciene.R.P. (2016) Los Equipos de Ayuda 
como una posibilidad para superar el Bullying en la escuela. In: PÉREZ-FUEN-
TES, Mª del Carmen (et al). La Convivencia Escolar: Un acercamiento multidis-
ciplinar. ASUNIVEP, Almeria, Espanha.
PROJETO EDUCATIVO COMUM – PEC – REDE JESUÍTA DE EDUCAÇÃO 
TOGNETTA, L. R. P. Vencer o bullying escolar: o desafi o de quem se responsa-
biliza por educar moralmente. In: TOGENTTA, L.; VINHA, T. (Orgs.). É possível 
superar a violência na escola? São Paulo: Editora do Brasil, 2012, p. 100-115.
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É crível e indiscutível o quão a tecnologia 
faz parte da vida, ela é o remo que norteia 
pelo caminho e uma das melhores alia-

das de se atingir um objetivo, seja na vida pes-
soal ou profi ssional. E na educação do século 
XXI não poderia ser diferente.

Como é citada no PEC (Projeto Educati-
vo Comum da Rede Jesuíta de Educação), a 
tecnologia vem alterando a vida contemporâ-
nea. Desta forma, enquanto inserida na edu-
cação, ela deverá ser ferramenta e mediadora 
na aprendizagem, de levar para dentro da sala 
de aula discussões que refletem os desafi os 
atuais, desenvolvimento sócio emocional, sen-
so crítico, trabalho colaborativo, entre outras 
questões que estão sob a ótica da tecnologia 
moderna.

No SANFRA, ela acompanha toda a vida 
acadêmica do Xaveriano. Os alunos contam 
com iPads e notebooks, softwares e apps que 
atuam como coadjuvantes em seu protagonis-
mo, despertando a curiosidade e criatividade 
no ambiente de aprendizagem. Vale destacar 
dois deles:

Inovação

O SANFRA e a 
Tecnologia

A tecnologia como 
coadjuvante no ambiente de 

aprendizagem

Mangahigh – plataforma online didática 
amplamente utilizada em diversas institui-
ções de ensino ao redor do mundo, a qual 
todo o conteúdo é baseado em games mate-
máticos. A proposta da Mangahigh é permi-
tir que o Xaveriano seja engajado e motiva-
do, e desenvolva seu raciocínio lógico, pois 
ela o desafi a a aprender mais e ir além, com 
mais de 700 games e quizzes. Além disso, 
o professor acompanha o desempenho de 
cada Xaveriano e, desta forma, consegue 
personalizar o game com o que será melhor 
para o aprendizado.
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Anderson Pacheco, 
Coordenador de Tecnologia da Informação

Tecnólogo em Redes de Computadores

Inkscape – software para criação de ima-
gens vetoriais. Com ele, o Xaveriano cria artes e 
modelos que em seguida são transferidos para 
a impressora de corte à laser, sob supervisão 
técnica. Alguns dos projetos realizados pelos 
Xaverianos no SANFRA foram elaborados por 
meio do software e expostos às famílias e con-
vidados.

O SANFRA propagou a Inovação Educacio-
nal em todo o seu ambiente de aprendizagem. 
Em parceria com a Nave à Vela, foi incorporada 
a Cultura Maker, onde o Xaveriano conta com, 
entre outras ferramentas e equipamentos, im-
pressora 3D e máquina de recorte a laser. Atra-
vés dos equipamentos, o Xaveriano é capaz de 
compreender e usar tecnologias, resolver pro-
blemas e desenvolver projetos que o levarão 
para toda a vida, preparado tanto para o mer-
cado de trabalho como vida pessoal.

Existe ainda outras várias tecnologias auxi-
liadoras no desenvolvimento das aulas que o 
Xaveriano se sente motivado em criar, solucio-
nar, colaborar: o Minecraft, por exemplo, é um 
game também amplamente utilizado na edu-
cação (como fora mostrado na 25ª Bienal do 
Livro de São Paulo), e que no SANFRA é um dos 
principais recursos de aprendizagem de Inglês, 
utilizado no Programa Bilíngue.

Tangram (quebra-cabeças), SketchUp (mo-
delagem 3D), Scratch (linguagem de programa-
ção educativa) e lousa digital são outras tec-
nologias utilizadas na educação, tendências no 
ensino atual e que contemplam todas as faixas 
etárias.

A Rede Jesuíta de Educação adotou há al-
gum tempo uma ferramenta de apoio à apren-
dizagem, o Moodle, que não só é utilizada pelo 
docente e discente como também pelas famí-
lias dos Xaverianos. Por ele, é possível com-
partilhar material de estudo e pesquisa, criar 
enquetes, realizar atividades e avaliações, en-
tre outros recursos que permitam o professor 
a preparar e conduzir suas aulas. As famílias 
conseguem ter uma visão do que é aplicado ao 
Xaveriano; lições de casa, trabalhos em grupo, 
entrega de atividades. Esses são alguns dos 
diversos recursos possíveis pelo Moodle, mui-
to utilizado em universidades.

Fora das salas de aula, o SANFRA também 
implementou novas tecnologias e soluções que 
facilitam a vida Xaveriana: o app EduConnect, 
onde é possível o acesso a notas, frequências, 
comunicados, acompanhamento fi nanceiro, 
entre outros, e o app Saída Inteligente, utilizado 
pelas famílias do 1º ao 5º Ano do Ensino Fun-
damental, que auxilia no processo de embar-
que e desembarque das crianças com maior 
comodidade e segurança. 

Essas são algumas das tecnologias que o 
SANFRA vem implementando para Xaverianos, 
familiares e docentes. O Colégio cada vez mais 
se renova para continuar inovando, conforme 
rege o Projeto Educativo Comum, quanto aos 
avanços tecnológicos e desafi os do mundo 
moderno.
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Cursos Extras

E
stando alinhado com as necessidades de 
seus Xaverianos, o SANFRA sempre buscou 
o pioneirismo no segmento esportivo. Loca-

lizado em um bairro de grande tradição esporti-
va, o Colégio conta com um grande número de 
atletas dentro de seus treinamentos e em clubes 
espalhados pela cidade.

Desde a sua fundação em 1928, inicialmente 
para jovens da colônia japonesa, foram realiza-
dos torneios de Futebol e Basquete, pequenas 
provas de atletismo em seu campo de futebol, e 
posteriormente, com a inserção do Handebol e 
do Vôlei, o SANFRA deu seus primeiros passos 
esportivos. 

Sempre muito bem representado, o Colégio 
angariou conquistas entre as décadas de 40 e 
60, em competições espalhadas pela cidade. 
No início dos anos 70, com a abertura para a 
matrícula de meninas e o início de muitas Olim-
píadas organizadas pelas escolas vizinhas, 
deu-se início ao projeto embrionário da Escola 
de Esportes. Organizado pelo Irmão Fávero, SJ, 
um Interclasses realizado sempre aos sábados, 
além de entreter e criar uma rotina saudável aos 
Xaverianos, era instrumento de inclusão para os 
alunos com difi culdade de relacionamentos. 

Também nesta época, o SANFRA era desta-
que na principal competição da Região, os “Jo-

gos da Primavera”, com mais de 200 Colégios 
participantes. Na segunda metade da década de 
70, o SANFRA, em parceria com o extinto Colégio 
Cardeal Mota, organizou a OLICOPA, dividindo as 
disputas entre as escolas. Nesta época, o antigo 
professor Orlando iniciou as turmas de treina-
mento do SANFRA nos moldes que conhecemos. 
Sempre viajava o mundo e trazia em sua baga-
gem, além de materiais de primeira linha, inova-
ções prontamente aplicadas em treinos e aulas.

Os anos 80 foram marcados pelo “boooom” 
das Olimpíadas escolares. Foi quando os Jesu-
ítas, dando um passo à frente, organizaram os 
Jogos Jesuítas, reunindo os colégios de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nos mol-
des dos Jogos Olímpicos, era escolhida uma 
sede que receberia as delegações dos colégios 
convidados. Os primeiros jogos foram anuais. 
Posteriormente, o modelo foi se aperfeiçoan-
do e no fi nal da década de 90 os Jogos torna-
ram-se bienais. 

No ano de 1998 o SANFRA organizou a “1ª 
Olisanfra”, que se repetiu no ano de 2001. Ade-
quando-se aos Jogos Jesuítas, optou-se pelo 
formato bienal. Hoje, a Olisanfra é um dos even-
tos que mais mobiliza a comunidade Xaveriana, 

Um Colégio 
com o esporte 

no DNA 
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visto que nas últimas edições contou com um 
fluxo diário maior que 500 pessoas, e ultrapas-
sando as 750 pessoas aos fi nais de semana.

A segunda metade da década de 2000 e a 
década de 2010 fi caram marcadas pela conso-
lidação das Ligas Escolares. O SANFRA perma-
neceu à frente, conquistando a Liga em diversas 
modalidades. Além disso, esse período fi cou 
marcado pela participação dos Xaverianos em 
competições internacionais, com representa-
ções em torneios de futsal no Chile, e de Hande-
bol pela Escandinávia.

Percebe-se que o SANFRA sempre deu muita 
importância à prática esportiva, principalmente 
por acreditar que, também através do esporte, 
se pode transformar a realidade e ajudar na for-
mação integral do Xaveriano.

CURIOSIDADES
- A Cerimônia de abertura dos Jogos da Pri-

mavera percorria toda a rua Silva Bueno. Os jo-
gos eram disputados no Clube Atlético Ypiranga.

- A quadra de Handebol foi construída sobre 
o antigo campo de terra do Colégio. Na sua inau-
guração jogaram as equipes do Sírio e do Corin-
thians. O jogo foi transmitido pela TV Bandeiran-
tes com narração de Luciano do Valle.

- Carregaram a tocha olímpica, na Olisanfra de 
1998, o atleta Oscar Schimidt, maior pontuador 
da história do Basquete mundial, e em 2007, o 
levantador Maurício Lima, campeão Olímpico de 
vôlei em 1992.

- O SANFRA sediou em duas oportunidades 
os Jogos Jesuítas. A primeira vez em 2000, cele-
brando a inauguração do novo piso das quadras 
externas, e em 2008, em comemoração aos 80 
anos do Colégio.

Colaboração: 

- Agostinho Russo - egresso Xaveriano
- Juliana Bergamim Vertullo – antiga profes-
sora do SANFRA
- Marta Leites - egressa xaveriana e antiga 
professora do SANFRA

Ricardo Arakaki Miadaira, 
Coordenador de cursos extras

Pós-graduado em Handebol Escolar
Graduado em Educação Física

1980

2000
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M
ais do que um espaço renovado, a apren-
dizagem e o foco no desenvolvimento pe-
dagógico é uma marca dos jesuítas na 

maneira de educar durante os tempos. Antes de 
tudo, buscamos criar ambientes flexíveis e que 
se adequem as diversas necessidades, desde 
a disposição dos móveis com usos diferentes 
do convencional em projetos escolares, sempre 
para interagir, estimular a criatividade e gerar in-
teresse. 

A organização dos ciclos, desde os 3 anos 
de idade até o ensino médio, foi planejada em 
blocos de salas e cores. Antes de desenhar o 
projeto, nossos arquitetos e consultores se 
reuniram com os colaboradores, professores 
e alunos para entender a dinâmica e ouvir su-
gestões. Criou-se então salas mistas de uso 
diversifi cado, mobiliário modular, que vão 
desde arquibancadas à mesas que for-
mam grupos.

Além disso, a integração entre as dis-
ciplinas e fluência digital são alguns dos 
pilares da inovação no SANFRA. Uma 
das mudanças mais signifi cativas está 
na flexibilidade dos espaços, com pare-

Construindo 
um novo 
SANFRA

des retráteis nos ambientes de aprendizagem, re-
sultando na interação e troca de conhecimento 
entre as disciplinas que se relacionam. Ora, uma 
aula de português onde se trata um tema de his-
tória, nada mais é do que permear entre conheci-
mentos. Assim será a essência do projeto.

Surgem também novos espaços, que conver-
tem um ambiente antigo (um imóvel tombado de 
1927) num colégio moderno, com espaço maker 
com impressoras 3D, corte à laser, programação 
e cozinha experimental. Sempre o professor terá 
papel principal, tendo as novas tecnologias sur-
gido como uma ferramenta para aprimoramento. 
No primeiro bloco que será inaugurado, a partir 
do segundo semestre de 2019, as salas de aula 
darão acesso a um parquinho, com área ampla, 
ao ar livre e que serão uma extensão da sala de 
aula.

Preservar a história e a arquitetura do Colégio 
foi uma das primeiras metas que estabelecemos, 
assim, o interior e o exterior, terão não só uma 
identidade visual harmônica, mas também a trans-
parência e visibilidade das passarelas de circula-
ção externa que serão de vidro, permitindo que 

Sala de aula
educação infantil
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os Xaverianos mantenham o 
contato com todo o ambiente. A 

nova estrutura tem também o objetivo de 
criar e expandir as áreas de convivência, com cor-
redores que ganham lounges para encontros de 
diferentes turmas e setores ao ar livre, podendo 
inclusive ser espaços educacionais para aulas.

Todo o projeto tem 8 fases e expectativa de 
entrega até o fi nal de 2020. As fases 1 e 2 con-
templam a Educação Infantil e o primeiro ano do 
Fundamental, salas da administração e espaços 
de laboratórios, salas de professores e cozinha 
experimental. Nas fases 3 e 4 os grupos de sa-

las do Fundamental ao Ensino Médio, além 
de espaços de convivência que 

serão criados e otimizados. 
Para as fases 5 e 6 as 

mudanças serão nas 
áreas de quadras e 
esportes, com no-
vas estruturas e 
espaços diferen-
ciados. Já a fase 7 
será a implantação 
de um novo restau-

rante, com capaci-
dade para atender até 

200 pessoas, e espaço 
qualifi cado de eventos. 

Por fi m, a fase 8 será a revita-
lização do Recanto Anchieta, um 

espaço educativo localizado no mu-
nicípio de São Bernardo do Campo, com 

mais de 120 mil metros de área verde e estrutura 
para atender nossos Xaverianos em experiências 
inovadoras.

Nossa equipe está motivada e em busca de 
entregar o melhor projeto que o SANFRA e toda 
comunidade espera, tendo cuidado na escolha de 
empresas, consultores, material de primeira qua-
lidade para isolamento, segurança e conforto em 
meio a um projeto e uma obra tão complexa. De 
fato, o desafi o é grande, mas a conquista do resul-
tado será a entrega de um projeto que transforma 
vidas por meio da educação.

SANFRA2020, renovar para 
continuar inovando

Refeitório

salas modulares

Espaço Maker

ÁREA DE
INTERAÇÃO

ESPAÇO DE 
CIRCULAÇÃO

Rodrigo Guedes Fontes, 
Diretor Administrativo e Financeiro

Especialista na área de Controladoria
Graduado em Contabilidade, Tecnologia e Direito
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O Colégio São Francisco Xavier é uma ins-
tituição que está sempre em constante 
movimento, realizando eventos, ativida-

des, reuniões, festas, apresentações culturais, 
atividades religiosas e ações esportivas duran-
te todo o ano. Isso sem esquecer dos 200 dias 
letivos, em que são realizadas atividades peda-
gógicas e avaliações diversificadas.  Em todo 
o ano de 2018, em apenas 42 dias o Colégio 
permaneceu sem nenhuma atividade descrita 
acima, dá para acreditar?

Para que possamos relembrar algumas des-
sas atividades, dedicaremos essas duas pá-
ginas a fotos dos principais eventos. Tente se 
lembrar se você participou de algum deles e 
como foi agradável estar conosco aqui no SAN-
FRA. Afinal, estamos trilhando juntos um cami-
nho de renovação!

SANFRA em movimento
Eventos

#sousanfra  #segueosanfra  
#Eventos2018 

missa do 9º Ano

90 anos do Colégio

Chá com avós

Cantata de Natal

VIP - Você Inspirando Pessoas
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Tiago Agostinho, 
Coordenador de Comunicação e Eventos

Mestre em Comunicação na Contemporaneidade
Especialista em Comunicação Organizacional 

Bacharel em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo

Rito de Passagem - Pré II

Encerramento Ed. Infantil

Dia da família

Celebração da 1ª Eucaristia

Formatura da 3ª Série EM

FESTA DA PRIMAVERA

Festa Junina
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A tualmente, observa-se grandes transfor-
mações em todas as áreas da atividade 
humana. E essa regra não foge às rela-

ções de ensino-aprendizagem. Vê-se cada vez 
mais a necessidade da utilização de métodos 
como ABP e Cultura Maker para o desenvolvi-
mento de competências e habilidades dos Xa-
verianos. 

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) 
ou Project-Based Learning (PBL) é uma abor-
dagem sistêmica, que envolve os estudantes 
na aquisição de conhecimentos e competên-
cias por meio de um processo de investigação 
de questões complexas e tarefas autênticas, 
cuidadosamente planejadas com vista a uma 
aprendizagem efi ciente e efi caz. Os projetos 
baseados em PBL possuem um tipo de orga-
nização e planejamento do tempo e dos conte-
údos que envolvem uma situação-problema e 
têm como objetivo articular propósitos didáti-
cos e sociais. Nessa metodologia a aprendiza-
gem é constituída juntamente com um produto 
fi nal. (MOÇO, 2011)

Outra metodologia em voga é a Cultura 
Maker (Do It Yourself). Essa se dá como um pilar 
do aprendizado. Este pilar, baseado no “apren-
der fazendo”, privilegia o protagonismo do Xa-
veriano, oportunizando momentos de colabo-
ração, criatividade, atitude crítica e autônoma, 
buscando a quebra da compartimentalização 
de conhecimentos e da rigidez da organização 
de tempos e espaços. (PEC 41). 

Baseados nesses métodos, muitos proje-
tos foram desenvolvidos ao longo de 2018 no 
SANFRA. Conheça alguns deles: 

1 “A nossa civilização antiga”, projeto desen-
volvido no 6º ano do Ensino Fundamental, 

visou propiciar aos Xaverianos conhecer os as-
pectos econômicos, sociais, culturais, ambien-
tais e políticos das civilizações da antiguidade 
e compreender as relações entre os diversos 
aspectos que compõem uma sociedade. En-
volvendo todos os componentes curriculares, 
as civilizações idealizadas pelos Xaverianos 
apresentaram aspectos das civilizações ori-
ginais, acrescidos de elementos criados pelos 
próprios Xaverianos, como a moeda e o papiro, 
estimulando assim a criatividade, a pesquisa e 
o trabalho em equipe. 

Foco no Xaveriano

A aprendizagem 
baseada em projetos 
Foco no desenvolvimento de competências e habilidades, 
fortalecendo a autonomia e o protagonismo dos Xaverianos
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2 “O menino de todas as guerras: desafi os, 
superação e esperança” surgiu da ques-

tão norteadora: “Como enfrentar as guerras 
internas e externas no cotidiano?”. Esse pro-
jeto oportunizou aos Xaverianos do 9º ano do 
Ensino Fundamental a possibilidade de se co-
locarem diante do panorama da grande guer-
ra, das guerras atuais, além de refletir sobre 
as questões da adolescência que os afligem. 
Após a leitura do livro “O menino da lista de 
Schindler”, debater sobre os fi lmes “O menino 
do pijama listrado” e “Os meninos que enga-
naram os nazistas”, pesquisaram e elaboraram 
seminários sobre as guerras atuais; visitaram 
o Escape Now e o Museu do Holocausto. Mon-
taram a sala do “Escape Sanfra” onde os con-
vidados, Xaverianos de outras séries e pais, 
puderam participar de uma reunião na ONU, 
visitar o quarto de uma adolescente, conhecer 
as angústias e viver o horror do holocausto no 
escritório de Hitler.

3 “Do Sanfra ao Padre Chico na Ponta do De-
dos” foi um projeto desenvolvido também 

com os estudantes dos 9º anos do Ensino Fun-
damental. Os Xaverianos prototiparam e cons-
truíram uma réplica tátil de uma edifi cação 
presente na rua que liga o próprio Colégio ao 
Instituto de Cegos Padre Chico.

Tal projeto é o produto fi nal de uma reestru-
turação/integração dos currículos das discipli-
nas de Física, Química, Matemática e Geome-
tria.  

Edson Bolignari, 
Coordenador Pedagógico do 
Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio
Pós-graduado em Docência do Ensino 
Superior 
Especialista em Educação Inclusiva
Graduado em Pedagogia e Ciências 
Biológicas

4 “Meu Carrinho de Rolimã”, projeto da 2ª sé-
rie do Ensino Médio, desafi ou os discentes 

a construírem seu próprio carrinho de rolimã, 
utilizando seus conhecimentos de Física e Ma-
temática. Todo o projeto foi desenvolvido no 
Espaço SANFRA Maker e sua fi nalização ocor-
reu com a descida dos carrinhos no Parque da 
Independência. 

Todos os projetos almejaram à transposição 
dos limites frios atualmente delineados para o 
ensino formal, descritivo e axiomático, para um 
novo cenário, rico de estímulos e fortemente 
interativo, capaz de proporcionar a autonomia 
do Xaveriano em elaborar e testar suas hipóte-
ses. (PEC 42).
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O ensino bilíngue é hoje uma realidade que veio 
para ficar. Muito já foi dito e feito por meio do ensi-
no bilíngue, mas não podemos parar já que abor-
dagens pedagógicas surgem a cada ano. Para de-
senvolver ainda mais a capacidade de trabalho em 
equipe dos estudantes, programas bilíngues como o 
da International School, ampliam o uso da abordagem  
Project-Based Learning, PBL, em tradução livre, Apren-
dizagem Baseada em Projetos.

Tal abordagem visa desenvolver habilidades como 
criatividade, inovação, empreendedorismo, pensamento 
crítico e resolução de problemas, entre outras, por meio 
do uso da língua inglesa. A abordagem PBL segue uma 
tendência muito atual na Europa e visa intensificar o 
protagonismo do estudante no processo de aprendiza-
gem. O PBL aguça a curiosidade e criatividade do aluno 
gerando um claro propósito para a aprendizagem de 
diferentes áreas do conhecimento por meio do inglês. 
Isso motiva o estudante a investigar o desafio inicial e 
a propor soluções variadas que enriquecem o proces-
so ensino-aprendizagem. Como resultado, teremos um 
estudante que irá desenvolver sua autonomia tornan-
do-se responsável pelo processo de aprendizagem.

A tecnologia educacional também empresta ao pro-
grama bilíngue soluções pedagógicas que irão, sem dú-
vida, fomentar o aprendizado dos alunos com alto nível 
motivacional. Por meio de plataformas gamificadas e 
desafios de games educacionais, o aluno terá que pen-
sar soluções e desafios do presente do século XXI para 
desenvolvermos os cidadãos - mulheres e homens -, 
éticos, solidários, inovadores e conscientes que irão co-
mandar o mundo que temos a nosso redor.

Atualmente, esses cidadãos estão sentados em 
nossas salas de aula. Temos que prepará-los para o 
futuro com o desenvolvimento de competências. Pre-
cisamos fazer com que aquele menino de 11 anos en-
tenda que o motivo de irmos à escola é para garantir 
sua capacidade de aprender a ser, a conviver, a fazer e 
aprender a aprender sempre que for necessário.
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International School

Habilidades esperadas para o futuro

H
á alguns dias, perguntei a um menino de 11 anos 
de idade o objetivo de irmos à escola. Prontamen-
te, ele me respondeu: “Para passar de ano!” De 

imediato, lembrei do pedagogo e educador catalão An-
toni Zabala que diz, criticamente, que “A escola virou 
um jogo, cuja a meta é passar de fase.” Na verdade, 
devermos ir à escola para aprender e isso deveria ser 
óbvio para aquele diretamente interessado, o aluno!

Se formos avaliar os profissionais que nos cercam 
atualmente, veremos que a habilidade mais importan-
te no seu desenvolvimento contínuo é o de aprender a 
aprender. Nós educadores temos que capitanear a mu-
dança para que o aluno enxergue o motivo real de estar 
na escola.

O mundo em que vivemos em 2018 é bem diferente 
daquele de 50 anos atrás. Os bancos oferecem geren-
tes digitais, a medicina descobriu cura para doenças 
que sequer existiam naquele tempo, os celulares mu-
daram nossa forma de comunicação com aplicativos 
cada vez mais complexos, mas que facilitam nossas 
vidas e o professor se tornou o moderador da aprendi-
zagem. Ou seja, como ensinar? Quais serão as neces-
sidades futuras dos alunos que se encontram hoje em 
nossas salas de aula?

Segundo estudo do Instituto para o Futuro (IFTF), 
85% das profissões que existirão em 2030 ainda não 
foram criadas. Assim, é difícil precisarmos quais serão 
as necessidades profissionais que os nossos alunos 
terão em 2040 ou 2050. Uma coisa, contudo, é certa, a 
inteligência artificial e a robótica poderão substituir os 
humanos em “[...] tarefas de “rotina”, aquelas baseadas 
em regras explícitas que podem ser articuladas, mas 
não aquelas “não-rotineiras”, que envolvem alguma in-
teligência que nós não sabemos como sistematizar.” 
(Susskind, D O Futuro das Profissões).

Assim sendo, para fazer frente a desafios futuros e 
viabilizar a adequação do aluno a mudanças que cer-
tamente ocorrerão neste século, precisamos potencia-
lizar o que temos de mais humano: as habilidades de 
comunicação – negociação e argumentação -, coisas 
como criatividade, pensamento crítico, capacidade de 
trabalhar em equipe, de responder a desafios, de pen-
sar de forma inovadora, desenvolvendo flexibilidade 
e empatia, aquilo que uma máquina não tem e, quiçá, 
nunca terá.

No centro do desenvolvimento das habilidades 
que capacitarão o aluno como cidadão do século XXI, 
temos a comunicação. Por meio do aprendizado inte-
grado de uma língua, como o inglês, poderemos viabi-
lizar o aprender a aprender, a mobilidade profissional, 
a capacidade de alinhamento com as mudanças e 
inovações. O uso de mais uma língua para acelerar o 
desenvolvimento de habilidades ou competência so-
cioemocionais é de suprema importância atualmente.

Virginia Garcia,
educadora e gestora

pedagógico-acadêmica

Atualmente, é a Diretora de 
Publishing R & D da International 

School, empresa focada em soluções 
de ensino bilíngue, sendo responsável 

pela pesquisa, desenvolvimento de 
materiais didáticos impressos e 

digitais, assim como também pela 
área de Formação de Professores e 

Inovação Editorial e Tecnológica.



A Rede da Companhia de Jesus - Jesuítas - atende cerca de 
3 milhões de pessoas, sendo uma das maiores redes de 
Educação do mundo, com mais de 850 colégios, 200 
universidades e faculdades e 2700 centros de Educação 
Popular da Fundação Fé e Alegria. A tradição educativa da 
Companhia de Jesus visa à transformação das pessoas e das 
realidades, na esperança de construirmos uma sociedade 
sustentável, mais justa e fraterna.sustentável, mais justa e fraterna.

Integrando a Rede Jesuíta de Educação, composta por 17 
colégios, o Colégio São Francisco Xavier se inspira nas 
características da Educação Inaciana e, com essa experiência 
pedagógica sempre revitalizada, atualizada e adaptada às 
exigências históricas do tempo onde atua, desenvolve seu 
trabalho em colaboração com a missão da Igreja.

www.jesuitasbrasil.com



Materiais didáticos produzidos por 
equipe editorial especializada aliada a 

ferramentas tecnológicas como LEGO® 
Education, Minecraft Edu, Microduino, 

Game Time e Realidade Virtual.

Promove refl exões sobre cultura, 
tolerância, diálogo com o próximo e 

cidadania global. 

em 23 estados do Brasil

Após dominar o 2º IDIOMA, 
aprender o 3º e os demais se 

torna muito mais fácil.

Bilíngue
O programa

que o seu filho merece!

+85 mil 
alunos


