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    Ao decorrer desses 13 anos estudando
no SANFRA, eu construí uma história
dentro daquele lugar. Os meus colegas de
classe e professores que estiveram presentes
durante minha trajetória me trouxeram
diversos ensinamentos que lembrarei para
sempre. Além disso, estabeleci laços  muito
fortes e especiais com essas pessoas,   posso
dizer que tivemos  uma relação familiar
mesmo: passamos por momentos bons,
ruins, de discussões e de risadas. Essas
amizades, com certeza, levarei para a vida
toda.
Sou muito grata por vivido a essência do
Sanfra, espero que os futuros alunos que
passarem por lá também tenham esse
privilégio.

Uma história para toda a vida



Localização do SANFRA

R. Vicente da Costa, 39 - Ipiranga, São Paulo - SP, 04266-050

     Ipiranga é um bairro situado na Zona Sul do município de São Paulo. Seu nome é uma referência ao
Riacho do Ipiranga, que o corta, e cujo nome significa, em língua tupi, "rio vermelho". 

    O bairro é de extrema importância histórica, visto que, foi o local onde D.Pedro I declarou a
independência do Brasi. 



A história do SANFRA 

     O colégio São Francisco Xavier foi fundado em 1928, foi criado pelo Padre
Guido del Toro, com o intuito de receber apenas  homens imigrantes ou
descendentes de japoneses e evangelizá-los. Foi apenas em 1969 que o colégio
pemitiu a entrada de estudantes meninas, tornando-se assim uma escola mista. O
colégio só passou a fazer parte do bairro do Ipiranga em 1931, devido a um  terreno
doado pelo Dr. José Vicente de Azevedo e sua esposa D. Cândida Bueno Lopes de
Oliveira Azevedo. Anteriormente a escola era localizada no bairro da Liberdade.

     O colégio segue os valores
da Rede Jesuíta de Educação,
que propõe uma formação
humana e cristã.



Notícia sobre o colégio 

     https://sanfra.g12.br/4a-edicao-do-evento-vip-acontece-de-forma-virtual-e-e-um-
grande- sucesso.html

     “4ª edição do evento VIP acontece de forma virtual e é um grande
sucesso”  



Entrevista com um colaborador  

1- Há quanto tempo você é colaborador no SANFRA?

Faço parte da equipe do Sanfra já fazem cerca de nove anos.  

2- O que o SANFRA trouxe positivamente para sua vida?

Trouxe coisas muito gratificantes, como amigos fiéis , alunos dos

quais não irei esquecer, além de me proporcionar um grande

desenvolvimento  na minha vida profissional 

3-  Uma breve mensagem para o SANFRA.

Espero muito que todos os alunos e colaboradores que passarem

por esse colégio, levam consigo os ensinamentos acadêmicos e

humanísticos que a escola lhes oferece 

 Viviane Silva Poli Tanaka
 professora de Física da 2° e 3° série do Ensino Médio 
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