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Fiquei sem 
criatividade 

para fazer um 
desenho mais 

complexo, então 
eu desenhei 

dois modelos de 
uniforme para o 

colégio.



O colégio está 
localizado no bairro do 

Ipiranga, um bairro 
histórico e famoso pelo 
museu de mesmo nome 

que foi criado com o 
intuito de ser um 

monumento-edifício no 
local onde aconteceu o 

evento histórico da 
independência do 

Brasil.  



Mariana Barone Beauchamps, 
professora do ensino médio.
Há quanto tempo você é colaborador do 
sanfra?
“Trabalho no sanfra desde 04 de agosto 
de 2009.”
O que o Sanfra trouxe positivamente 
para sua vida?
“Sempre tive vários trabalhos ao mesmo 
tempo, e o Sanfra sempre representou 
meu porto seguro, o lugar onde tudo 
estava bem.”
Uma breve mensagem para o Sanfra.
“Mudar para adaptar-se aos novos 
tempos, mas sem perder a sua essência.”



A história do colégio

Fundado por um jesuíta italiano, padre 
Guido del Toro, que veio para o Brasil com o 
intuito de evangelizar japoneses imigrantes 

em 1914. Inaugurando o colégio no ano de 
1928 no bairro da liberdade, inicialmente em 

uma casa alugada, mas logo recebeu seu 
espaço atual por uma doação, mas por conta 
da construção foi só em 1931 o colégio mudou 

definitivamente de endereço.



Fotos Históricas do colégio



O Sanfra na mídia

http://arquisp.org.br/regiaoipiranga/noticias/colegio-sa
o-francisco-xavier-completara-90-anos-de-fundacao

“No próximo dia 12, o Colégio São Francisco Xavier irá 

completar 90 anos de história. Para comemorar a data, 

o Sanfra, como é carinhosamente chamado, preparou 

um final de semana repleto de festividades.

No sábado, 10, haverá um dia especial para todos os 

xaverianos, com uma festa repleta de brincadeiras e 

muita diversão. No domingo, 11, para toda a 

comunidade, haverá a missa festiva às 10h, seguida da 

inauguração do Espaço da Memória e do lançamento do 

livro “90 histórias de uma única história”.”



Minha trajetória no Sanfra

Eu na festa junina de com 
a Mika e a Lele. -2014

Prof. Patrícia ameaçando os alunos 
com uma mini vassoura ♡. -2018



Eu me preparando para 
a primeira aula do EAD. 

-2020

Primeiro trabalho que fiz com a 
Mika e com a Letícia. -2019



Eu e a letícia no nosso primeiro 
dia de aula presencial após 

quase 1 ano. - 2021

Eu e a Mika matando 
aula do EAD para 

jogar. - 2020


