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minha

 jornada

desenhada

Esse desenho representa a minha trajetória no
Sanfra, desde que entrei no 1° ano do

fundamental, até o fechamento deste ciclo
escolar, agora no 3° ano do ensino médio. Ao
longo dos anos, vivenciei muitas experiências
no colégio, cresci como estudante e pessoa,

mudei, aprendi e me transformei na Ana
Giulia que sou hoje, mas sem nunca esquecer

das versões que me construiram. 



No coração do ipiranga

O Sanfra está situado em um dos bairros
mais históricos de São Paulo e ao lado
de pontos turísticos famosos, como a

Praça e o Museu da Independência e a
Avenida Nazaré. Localizado na zona sul

da cidade, o Ipiranga está a poucos
minutos do centro da cidade e abriga o

charme da época colonial mesclado
com arquiteturas mais modernas.  

Desde 1931, o Sanfra faz parte da
trajetória e crescimento do bairro e, por
ser um patrimônio tombado, conseguiu

preservar uma parte importante da
história do Ipiranga em si.



o sanfra ao longo
dos anos

O colégio São Francisco Xavier foi fundado
no ano de 1928, pelo padre italiano Guido
del Toro, com a finalidade de receber os

imigrantes japoneses. Inicialmente, o
colégio era situado na Liberdade e, em 1931,  

foi transferido para o prédio que
permanece até hoje, no bairro do Ipiranga. 
Ao longo dos anos, o colégio passou a ser
misto e não apenas para japoneses, mas

manteve sua história e raízes em seu
brasão e eventos típicos. 

O Sanfra faz parte da Rede Jesuíta de
Educação, que engloba unidades em todo
território brasileiro e fora dele, tendo como
base a Educação Inaciana, que presa por

uma formação acadêmica e humana. 



sanfra news



Entrevistando...
Marcia Cotrim - professora de Química

O que o Sanfra trouxe positivamente
para sua vida ? 

 
-Desse tempo que eu tenho de
Sanfra, me trouxe o respeito às

pessoas, à natureza e o ambiente, as
atividades de parceria com os demais

professores e a pastoral, muitas
experiências novas e convivências.

Uma breve mensagem para o
Sanfra: 

 
- Gratidão! Agradecer por esse

tempo de respeito ao meu trabalho,
por me valorizar e me fazer feliz, pois
isso faz com que eu possa entender
que estou no caminho que escolhi e

que este é o certo. 

Há quanto tempo você é
colaboradora no Sanfra ?

 
- Estou no Sanfra há 15 anos. 



fluxograma: eu e o sanfra



Projetos
incríveis,

memórias
eternas 

Seja jogando
 ou dançando,

 sempre serei
sanfranática !!



Momentos e
conquistas
 que ficarão
guardados

 Meus 

eternos
professores



criando
memórias...

Aprendi muito na minha jornada no
Sanfra, não apenas matérias, mas

ensinamentos que levo para minha
vida. Tive diversos professores que

me acompanharam nessa
caminhada e me desafiaram cada vez
mais; hoje vejo que isso valeu a pena.

Finalizo este ciclo com boas
memórias e levo no meu coração as
amizades verdadeiras que cultivei ao
longo de todos esses anos. Estruturas

mudam, anos se passam, mas os
amigos ficarão com certeza. 
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