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1- Imagem que represente 
a minha vida no Sanfra

◦ Essas imagens me trazem a ideia de 

construção. O Sanfra foi responsável 

pela minha formação pessoal e 

acadêmica, onde minhas memórias 

mais felizes foram construídas aqui. 

Meu processo de maturidade se deu 

100% pelas experiências que vivi no 

colégio, onde amigos conheci e amores 

vivi. 



2- Localização 
do colégio
◦ O colégio está localizado na Rua Vicente 

da Costa, número 39, no bairro do 
Ipiranga

Sobre o bairro do Ipiranga:

◦ É conhecido como um dos bairros mais 
antigos do município de São Paulo, 
sendo fundado em 7 de setembro de 
1822 e abrigando importantes pontos 
históricos, como o Museu do Ipiranga. 
Além de ser um bairro residencial, 
também é um bairro comercial, tendo a 
Avenida Nazaré como sua principal via. 



3- História do Sanfra

◦ O Sanfra foi fundado por um jesuíta italiano chamado Padre 

Guido Del Toro que veio para o Brasil em 1914;

◦ Em 1928, Pe. Guido inaugurou uma escola cristã para 

imigrantes japoneses, no Bairro da Liberdade;

◦ Em 1931, a escola mudou de lugar e iniciou sua construção 

no Ipiranga;

◦ Em 1931, a escola teve sua oficialização estabelecida no 

Ipiranga, de onde nunca mais saiu;

◦ Até hoje é uma escola de renome no bairro, fazendo parte 

da Rede Jesuíta de Educação. 



4- Notícia sobre 
o Sanfra
◦ A matéria a seguir mostra as projeções 

do Colégio sobre o plano “Sanfra 2020” 

que modernizou totalmente a instituição, 

melhorando ainda mais a capacidade 

educativa e humana. 

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

francisco-expande-suas-instalacoes/

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


5- Entrevista com um colaborador

◦ Nome do entrevistado e cargo profissional: Marcia Maria 
Felippe Bittencourt Cotrim- Professora de Química

◦ Há quanto tempo você é colaborador no Sanfra? 
“Leciono há 15 anos no Sanfra. Desde 2007”

◦ O que o Sanfra trouxe positivamente para sua vida? 
“Um fato importante foi de que confiei a formação de minha 
filha nesta instituição e não me arrependo... Ela teve uma 
excelente base acadêmica e uma ótima formação cristã 
com as atividades de voluntariado social oferecidas pela 
Pastoral e sou muito grata por isto”

◦ Uma breve mensagem para o Sanfra: “Gratidão pelo 
reconhecimento e valorização de meu trabalho. Quando 
você faz o que gosta e é reconhecido por isto, faz tudo valer 
a pena”



6- Fluxograma
2010- Entrada no Sanfra (1°Ano do 

Fundamental I 
2011- 2°Ano do Fundamental I 2012- 3°Ano do Fundamental I



6- Fluxograma
2013- 4°Ano do Fundamental I 2014- 5°Ano do Fundamental I 2015- 6°Ano do Fundamental II



6- Fluxograma
2016- 7°Ano do Fundamental II 2017- 8°Ano do Fundamental II 2018- 9°Ano do Fundamental II



6- Fluxograma
2019- 1°Ano do Ensino Médio 2020- 2°Ano do Ensino Médio 2021- 3°Ano do Ensino Médio

Pré pandemia

Durante a pandemia

Escalonamento 

online e presencial


