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MOTIVO: O SANFRA é a minha segunda casa, onde eu passei praticamente
minha vida inteira (14 anos), por isso a comunidade xaveriana tornou-se
minha família, em especial determinadas professoras que eu vou guardar no
coração para o resto da vida, principalmente, devido o amor transmitido em
momentos de alegria, assim como nos de tristeza. A minha relação com o
colégio é essencialmente norteada por AFETO, CARINHO E RESPEITO.
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ENDEREÇO: R. Vicente da Costa, 39/ R. Moreira e
Costa, 531 - Ipiranga, São Paulo - SP, 04266-050
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O Ipiranga é um dos bairros mais tradicionais de São
Paulo. Localizado na zona sul da cidade, possui
tranquilidade, edifícios históricos, uma ampla
estrutura de serviços, cultura e entretenimento, e
facilidade de locomoção entre os pontos da cidade
por meio de extensa rede de transportes públicos. As
principais atrações incluem o Museu do Ipiranga e o
Parque da Independência onde, historicamente, a
independência do Brasil foi proclamada por Dom
Pedro II e que hoje são utilizados para passeios,
treinos, dentre outras atividades. Outras atrações
nas proximidades são voltadas para os amantes da
arte e da cultura, como o Aquário de São Paulo, o
Sesc Ipiranga e o Museu Zoológico.
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O Colégio São Francisco
Xavier, inicialmente chamado
de "Collegio Catholico Japonês
São Francisco Xavier", está
localizado no bairro
do Ipiranga, em São Paulo e é
uma instituição que faz parte
da Rede Jesuíta de Educação
(RJE), juntamente a outras 17
escolas distribuídas pelo
Brasil. Ele foi fundado pelo
jesuíta italiano Padre Guido
del Toro, nascido na Toscana,
em Monte Pulciano, no ano de
1876, que veio ao Brasil em
1914 e acabou-se envolvendo
com a evangelização
de imigrantes japoneses no
país, além de fornecer ajuda a
comunidade para obter
educação para as crianças e
atendimento médico.

Neste contexto, o colégio foi
criado, em 1928, com o intuito de
receber estes imigrantes
japoneses e seus descendentes e
assim prepará-los para viver no
Brasil e se integrar à sociedade
brasileira. Inicialmente construído
no bairro da Liberdade, o colégio
foi transferido para um terreno no
Ipiranga, doado pelo Conde José
Vicente de Azevedo, em 1931,
quando foi fundado o prédio onde
permanece a instituição até hoje.

Até este momento, o
colégio era frequentado
apenas por meninos,
sendo só em 1969 que a
instituição permitiu a
entrada de meninas,
tornando-se, enfim, um
colégio misto.
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A missão do SANFRA, como é conhecido
pela comunidade xaveriana, é a plena
formação de indivíduos conscientes,
competentes, comprometidos e
compassivos, por meio das áreas
acadêmica, humana e cristã.
Sua visão é consolidar-se como um
ambiente de ensino de referência na região,
composto por espaços aperfeiçoados e de
destaque, com uma administração eficaz e
comprometida com a sustentabilidade
econômica e sócio-ambiental
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PROFESSORA: Patrícia Caparrotti Dib 
(História 6° EFII ao 1° EM)

👑
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R: Sou colaboradora há onze anos.

R: Foi no SANFRA que aprendi a ser professora e a
amar o que eu faço. Além de ter me dado a
possibilidade de me desenvolver profissionalmente,
no SANFRA pude conhecer pessoas (entre colegas e
alunos) que tornaram a minha vida muito mais feliz e
me trouxeram grandes aprendizados. Tenho muito
carinho pelo colégio, pelos alunos e colegas que
passaram pela minha vida lá.

R: Minha mensagem é: desejo que o SANFRA se torne cada
vez mais importante na vida de seus alunos e colaboradores
e propicie a eles momentos de muita aprendizagem e alegria.
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De 2008 à 2021
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Foto individual Infantil I
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Com a enfermeira Simone ( Apresentação de Ballet) 

Ovelhinha 
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Novinha Caipira (Festa Junina) 

Aniversário de 6 anos
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Foto de classe 2° ano EF I
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Prô Cláudia e Amiga
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Amigas do 4° ano
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Aniversário prô Márcia 

Amigas no colégio 

DDF (Dia de Formação na Chácara) 
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Amigas no RecreioAmigas na “Balada Neon” do Sanfra

Excursão ao Museu de Arte 

DDF (Dia de Formação na Chácara) 

Melhor amiga e prô Pri Melão 
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Aula de história 7° ano
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Amor demais. 

Amor demais. 

Galerinha indo para a Chácara do Colégio.
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Eu e minha mãe do coração. 
(Formatura) 

Pessoas especiais(Festa Junina) 

Os maiores presentes que a vida pôde me dar.  (SANFRA’s Grammy Awards ) 



26

Amigos/Família 
(Viagem e Festa 
de formatura) 

Aniversário do Sanfra e meu de 15 anos

Festa Junina

Minhas melhores amigas 
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Congresso RJE

Delegada do Reino Unido
(Simula Sanfra) 

Projeto 
“Valorização da 

Vida” 
Universidade 
São Camilo



28

Missa de Troca da Direção 
(Representando o Espaço Magis Padre Guido) 
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Foto individual 3°A EM
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