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Imagem que represente minha vida no Sanfra:01

Uma montanha russa que representa os
altos e baixos da minha vida escolar e meus
dois amigos que sempre estiveram comigo
na minha trajetória escolar.
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Localização do Sanfra:

 
No parque da independência, ao monumento

que simboliza a independência do Brasil
(proclamada onde hoje está o parque) E o

famoso “Grito do Ipiranga”. dentro do parque, é
possível se ver a Casa do Grito, que aparece do
lado direito do quadro do pintor Pedro Américo

que retrata a independência.

Ipiranga é um bairro localizado no distrito de homônimo no
município de São Paulo, Brasil. 
É um dos bairros mais antigos do município e abriga
importantes pontos históricos, como Museu do Ipiranga, um
dos mais conhecidos no Brasil, e o parque da independência,
em frente ao edifício do museu.
   



O Colégio São Francisco Xavier, inicialmente chamado de
Collegio Catholico Japonez São Francisco Xavier, foi fundado

pelo Padre Guido Del Toro, SJ, em 1928. Após observar a
chegada de famílias nipônicas ao Brasil, o jesuíta italiano, que

atuava como Diretor da Cruzada Eucarística e do catecismo na
capital paulista, decidiu abrir uma escola no bairro da Liberdade

para direcionar sua missão à evangelização e educação de
imigrantes japoneses e seus descendentes.

Depois de receber, por doação, um terreno do Conde José
Vicente de Azevedo, Pe. Guido transferiu a escola para o bairro

Ipiranga em 1931. Posteriormente, como referência ao jesuíta
que realizou missões no Oriente, o nome da instituição foi

alterado para Colégio São Francisco Xavier (carinhosamente
apelidado de SANFRA). Desde então, recebe crianças e

adolescentes de diferentes credos, raças e nacionalidades.
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História do Sanfra:
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Notícia do Sanfra:

https://ipiranganews.inf.br/colegio-sao-
francisco-expande-suas-instalacoes/



05 Entrevista com colaborador:
Patricia Caparrotti Dib, Professora de História e Projeto de Vida.

Há quanto tempo você é colaborador no safra?1.
"Há 11 anos".

        2. O que o Sanfra trouxe positivamente para sua vida?
"O Sanfra foi o colégio onde aprendi a ser professora, cresci e me
desenvolvi pessoalmente e profissionalmente. Tenho muito carinho pela
instituição, que me abriu a porta no início da minha carreira e na qual
permaneço até hoje".

        3. Uma breve mensagem para o Sanfra.
 "Desejo que o Sanfra seja sempre um colégio onde as
relações, o cuidado, o carinho entre colaboradores e alunos
permaneça. O que faz o sanfra tão especial é a presença de
alunos tão q”amorosos e profissionais que amam o que
fazem. Desejo que sempre permaneça assim, e que todos no
colégio jamais percam sua humanidade". 
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Minha tragetória no Sanfra:

2012, Terceiro Ano do Fundamental.

2013, Quarto Ano do Fundamental.

Eu no coral com meus amigos, onde
descobri meu amor pela música. 

 
Minha época favorita do colégio

era a época de Festa Junina,
sempre gostei muito e gosto até

hoje ( saudades). 



2018, Nono Ano do Fundamental.

Eu e alguns dos meus amigos na nossa
viagem de formatura para o Club Med. Foi
uma viagem muito especial com pessoas
que foram muito importantes na minha
tragetória escolar. 
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2019, Primeiro Ano do Colegial.

Eu e minhas amigas Bárbara
e Bea com nosso amiguinho

que sempre nos visitava
durante o almoço do

integral. 

Amigos <3.


