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MINHA VIDA NO SANFRA

Estou no colégio a muitos anos, vivi
muitas coisas dentro dessa linda escola.
Passei por tantos momentos bons, ruins,
conquistas entre tantos outros, essa
ilustração é baseada na essência do
colégio, pelo menos nas épocas
passadas, o qual a parceria entre
funcionários - alunos era uma coisa
além de um simples bom dia. Escolhi a
representação de uma professora, pois
sem esses ensinamentos,
principalmente, dentro da sala de aula
não serie quem sou hoje e sou
eternamente grato por todos os
professores que tive ao longo de minha
vida.



LOCALIZAÇÃO DO SANFRA

• O colégio São Francisco Xavier está localizado no bairro do Ipiranga na grande
São Paulo. O bairro do Ipiranga fica localizado na Zona Sul da cidade de São
Paulo e é um bairro que carrega bastante história.

• O Ipiranga é um dos bairros mais tradicionais de todo o estado, foi lá onde Dom
Pedro I deu o famoso grito pela independência do Brasil.



HISTÓRIA DO SANFRA
A escola passou por muitas mudanças ao longo do tempo, porém essa 
mudança começada em 2019 foi a maior da história...

Empolgado com a missão
evangelizadora e educativa, Pe.
Guido resolveu inaugurar um
colégio no bairro da Liberdade.
Assim, foi fundado o Collegio
Catholico Japonez São Francisco
Xavier em 12 de março de 1928.
Surgindo o grandioso colégio São
Francisco Xavier!



UMA NOTÍCIA DO SANFRA

https://ipiranganews.inf.br/colegio-sao-

francisco-expande-suas-instalacoes/

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


ENTREVISTA COM UM COLABORADOR 
DO SANFRA
 A entrevista foi com a professora de física do Ensino médio

Viviane Tanaka.

• Ela é colaboradora do SANFRA há 9 Anos, ingressou na
instituição no ano de 2012.

• O que o SANFRA trouxe positivamente para sua vida?

“Crescimento profissional, amigos verdadeiros para a vida toda,
seja professores como alunos e liberdade para desenvolver suas
ideias acadêmicas.”

• Uma breve mensagem para o SANFRA.

“Manter a essência do colégio e a ótima relação professor-aluno”



ENTREVISTA COM UM COLABORADOR 
DO SANFRA



FLUXOGRAMA SOBRE A SUA TRAJETÓRIA 
NO SANFRA.

Todas as carteirinhas de 
identificação.

6º ano
7º ano

8º ano 9º ano



FLUXOGRAMA SOBRE A SUA 
TRAJETÓRIA NO SANFRA.

1º ano E.M 2º ano E.M – ensino online


