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A VIDA DE GIULIA MEDICI 

NO TEMPO E NO ESPAÇO 
SANFRA
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IMAGEM QUE REPRESENTA A MINHA VIDA NO SANFRA
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Esta imagem é um desenho feito por mim.

As asas representam a transformação que

eu passei no Sanfra, o colégio ajudou 

muito na minha formação como pessoas e 

me deu asas para atingir meus objetivos 

no futuro.

As lágrimas representam a tristeza de este 

tempo estar acabado porém a felicidade de 

ter passados incríveis 13 anos neste 

colégio que me deu amizades que eu 

quero levar para a minha vida.
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Localização do Sanfra
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Ipiranga é um bairro localizado no distrito de 

homônimo no município de São Paulo, Brasil. É um dos bairros mais 

antigos do município e abriga importantes pontos históricos, como 

o Museu do Ipiranga, um dos mais conhecidos no Brasil, e o Parque 

da Independência, em frente ao edifício do museu. No Parque da 

Independência, há um monumento que simboliza a Independência 

do Brasil (proclamada onde hoje está o parque) e o famoso "Grito do 

Ipiranga". Dentro do parque, é possível se ver a Casa do grito, que 

aparece no lado direito do quadro do pintor Pedro Américo que 

retrata a independência.

Rua Vicente e Costa 39
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História do Sanfra
Season 1: Episode 1
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O Colégio São Francisco Xavier - cujo nome faz referência ao missionário católico, Francisco Xavier - fica localizado na zona 

sul da cidade de São Paulo, e faz parte da Rede Jesuíta de Educação (RJE), juntamente a outras 17 escolas distribuídas 

pelo Brasil. O atual prédio que abriga a instituição foi construído no ano de 1931, em um terreno de 6.800 metros quadrados, 

no bairro do Ipiranga. O terreno, localizado na colina do Ipiranga, foi doado pelo Dr. José Vicente de Azevedo e sua esposa 

D. Cândida Bueno Lopes de Oliveira Azevedo.

O colégio foi fundado pelo jesuíta italiano Padre Guido del Toro, que veio ao Brasil no ano de 1914 e acabou-se envolvendo 

com a evangelização de imigrantes japoneses no país.[1] Guido era padre da Igreja São Gonçalo no centro de São Paulo, e 

visitava com frequência a Rua Conde de Sarzedas, na época o centro da comunidade japonesa na cidade, onde realizava 

evangelização e ajudava a comunidade a obter educação para as crianças e atendimento médico.

A missão do Colégio São Francisco Xavier é a formação integral de pessoas conscientes, competentes, comprometidas e 

compassivas, através das dimensões acadêmica, humana e cristã.

A visão é tornar-se um ambiente de aprendizagem de referência na região, com espaços otimizados e diferenciados, com 

uma gestão competente e comprometida com a sustentabilidade econômica e sócio-ambiental.
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PRÓXIMO 
EPISÓDIO

Notícia do Sanfra
Season 1: Episode 2
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PRÓXIMO 
TEMPORADA
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Entrevista com a Fátima Blasi
Season 1: Episode 3
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Há quanto tempo você é colaboradora do Sanfra?

R: Há 4 anos e 6 meses 

O que o Sanfra trouxe de positivo para sua vida?

R: Conheci professores maravilhosos que se tornaram amigos que levarei para a vida 

toda. Alunos incríveis e muito carinhosos, que considero especiais. Aprendi com

todos, tive a oportunidade de realizar atividades diferentes e projetos que ficarão na 

memória. Tantos momentos bons!!!

Mande uma breve mensagem  para o Sanfra.

R: Agradeço a oportunidade de conhecer pessoas especiais e de fazer a diferença com 

um time de professores, alunos e funcionários de primeira. Valeu muuuito!!! Vivaaa!!!!!



VOCÊ AINDA ESTÁ ASSISTINDO ?
CONTINUAR ASSISTINDO 

SAIR
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SEASON 2: EPISODE 1
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OBRIGADA !!
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