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MONTAGEM 

Para mim esta foto representa minha trajetória no Sanfra,

pois eu estudo neste colégio com as mesmas pessoas a muito

tempo. Hoje em dia não somos mais uma turma deste

tamanho, já que esta foto foi da nossa formatura do 9° ano,

mas essas pessoas fizeram uma grande parte no meu

amadurecimento e na pessoa que eu sou hoje.  



LOCALIZAÇÃO DO

COLÉGIO
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 O Ipiranga é um bairro

muito calmo e familiar.

Moro neste bairro desde

que nasci, ele é repleto de

lojas, escolas, prédios e

mini comércios. Apesar de

ser um bairro muito

familiar, ele possui muitos

pontos turísticos, como o

museu da independência.    



O SANFRA

O Colégio São Francisco Xavier surgiu em

1928 no bairro da Liberdade e foi

transferido para o Ipiranga em 1931. No

começo a escola era um internato apenas

para meninos japoneses, porem em 1961 a

instituição começou a receber meninas

também. 

Em 1991 começam a ser realizados os

tradicionais dias de formação, também

conhecidos como DDF. Apenas 7 anos

depois, o colégio começa a realizar a

Olisanfra, um evento o qual diversos

colégios competem entre si, em diversas

modalidades. 

Atualmente, o colégio passou por um

grande projeto chamado "Sanfra 2020".

O qual 100% da escola foi reformada

para que os xaverianos tivessem uma

melhor infraestrutura e melhor

aprendizagem. Hoje em dia a escola

conta com quadras, salas integradas,

espaço para computadores e tablets,

teatro e uma sala para que os alunos

possam realizar seus trabalhos

escolares, conhecida como sala maker,

além de um projeto bilíngue. 

03



NOTÍCIA DO SANFRA 
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HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ É

COLABORADOR NO SANFRA? 

O QUE O SANFRA TROUXE DE

POSITIVO PARA A SUA VIDA? 

ENTREVISTA DO COLABORADOR 

NOME DO ENTREVISTADO E

CARGO PROFISSIONAL. 
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04 UMA BREVE MENSAGEM PARA O

SANFRA 

"Me  chamo Ana Paula Diaroli Gouvea e

sou auxiliar de classe no Sanfra.

"Entrei no Sanfra em Fevereiro, então

este mês completo 6 meses no colégio."

"O colégio me acolheu de forma

maravilhosa e me senti muito bem

aqui."

"Pretendo continuar a ajudar a todos

que necessitem com meu trabalho."



MINHA TRAJETÓRIA

Minha trajetória no Sanfra começou a

muito tempo, eu entrei no colégio com

6 anos de idade. A foto ao lado é da

minha sala no 1° ano do fundamental e

eu ainda estudo com muita destas

pessoas e mantenho contato com as

que saíram. Fui em diversas excursões,

DDF´s e participeis de diversos projetos

acadêmicos. 

Ao total contabilizo mais de 11 anos na escola.

Junto comigo, minha irmã entrou no colégio, mas

na realidade grande parte da minha família

estudou aqui. O Sanfra sempre me possibilitou

diversas experiências, como aulas de teatro, aulas

de violão, aulas de dança, de futebol, vôlei, robótica

e mais diversas outras atividades.  

Um projeto muito importante

para mim foi a Simula Sanfra,

uma simulação da ONU a qual

tive a oportunidade de participar e

me ajudou muito a escolher a

profissão que eu quero seguir,

além de me proporcionar

momentos incríveis. 
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FIM.


