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Imagem que representa
a minha vida no
SANFRA

Essa imagem representa minha vida no SANFRA.
Ela representa a amizade, companheirismo e
vínculos que aprendi a criar na minha vida. Por
conta da forma acolhedora que o SANFRA
sempre tratou seus alunos, aprendi a criar laços e
conhecer pessoas incríveis. Amizades que
nasceram no SANFRA podem ser para a vida
toda, e mesmo se não for, o carinho sempre estará
na lembrança. Tive a oportunidade de conhecer
pessoas maravilhosas e desejo te-las ao meu lado
mesmo depois do meu último dia no colégio.
Obrigada SANFRA, por 12 anos cheios de
aprendizados que levarei para a vida toda.
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Localização do
SANFRA
Ipiranga é um bairro de classe média e classe média
alta, localizado na Zona Sul do município de São
Paulo. No bairro, está localizado o Parque da
Independência, local onde, conforme a tradição
histórica, Dom Pedro I proclamou a independência do
Brasil, deixando de ser uma colônia de Portugal, além
do Museu Paulista, também conhecido como Museu
do Ipiranga, com arquitetura em estilo clássico, que
guarda um grande número de relíquias do período
colonial brasileiro. 
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Fundação: 7 de setembro de 1822 (198 anos)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Sul_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_da_Independ%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_I_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Ipiranga


HISTÓRIA DO SANFRA
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Integrando a Rede Jesuíta de Educação (RJE), composta por
17 unidades, do Nordeste ao Sul do Brasil, o Colégio São
Francisco Xavier se inspira nas características da Educação
Inaciana e, com essa experiência pedagógica sempre
revitalizada, atualizada e adaptada às exigências históricas do
tempo em que atua, desenvolve seu trabalho em colaboração
com a missão da Igreja.
Sua Missão
O Colégio São Francisco Xavier tem como missão a formação
integral de pessoas conscientes, competentes, comprometidas e
compassivas, através das dimensões acadêmica, humana e cristã.
Sua Visão
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.
Seus Valores
Fé e Justiça; Humanismo Cristão; Formação Integral; Dialogicidade;
Educação Integradora; Excelência Acadêmica.



Notícia sobre o
SANFRA
20  DE  ABR IL  DE  202 1
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https://sanfra.g12.br/projeto-de-vida-estudantes-refletem-sobre-os-desafios-enfrentados-na-pandemia/



Entrevista com um
colaborador do SANFRA
TA IZE  DE  OL IVE IRA

Apresentação:
Olá, sou Taize, psicóloga educacional do SANFRA e antes
de tudo vou me apresentar 
profissionalmente. Sou psicóloga de formação (UNESP)
mestra e doutoranda em Psicologia 
do Desenvolvimento e Aprendizagem (UNESP),
especialista em Análise do Comportamento 
Aplicada (FAVENI) e cursando especialização em
Educação Especial e Inclusiva (UFABC). Atuo 
como pesquisadora, psicóloga educacional do SANFRA e
psicóloga clínica de universitários. 
Me interesso e debruço na educação do ensino Básico ao
Superior, tanto na minha atuação 
como psicóloga quanto como pesquisadora. 6



Entrevista com um
colaborador do SANFRA
TA IZE  DE  OL IVE IRA

1.) Há quanto tempo você é colaborador no SANFRA? 
Iniciei minha jornada aqui no SANFRA no final de janeiro deste
ano, faz 6 meses e alguns dias. 
2.) O que o SANFRA trouxe positivamente para sua vida? 
O SANFRA me apresenta todos os dias pessoas incríveis, alunos,
colaboradores, famílias, e penso que esse é um dos pontos positivos
pois minha prática e meus estudos são voltados para o
desenvolvimento humano, aprendizagem e educação, e aqui consigo
vislumbrar diferentes processos de desenvolvimento, contribuir com
processos de ensino-aprendizagem e estar em constante contato
com a diversidade do ser humano. 
Outro ponto positivo do SANFRA e que agrega a meu processo de
desenvolvimento humano, pessoal e profissional é que o colégio é
uma instituição de ensino que preza e incentiva a educação para
todos que se vinculam a ele, incluindo nós profissionais. 7



Entrevista com um
colaborador do SANFRA
TA IZE  DE  OL IVE IRA

3.) Uma breve mensagem para o SANFRA. 
Vou aproveitar desse espaço para deixar uma mensagem de agradecimento
a todos que fazem parte e representam o SANFRA, em especial os alunos: É
um privilégio acompanhar o quanto todos somos e nos sentimos parte do
todo que o SANFRA representa, em especial o quanto todos nos
identificamos com os valores humanos, de cuidado, respeito e comunidade
acadêmica. Sei o quanto os dias nos últimos dois anos possam ter sido
difíceis, de constante adaptação, reflexões e muito autoconhecimento.
Entendo que enquanto aprendizagem, enfrentamentos e desenvolvimento
vocês avançaram alguns degraus de maneira acelerada, e sabemos que pode
ter impactos significativos na construção do nosso ser. Lembre-se que somos
uma comunidade escolar e que podemos e devemos contar uns com os outros
todo o tempo, é um privilégio caminhar com vocês, e estou aqui disponível
para vocês e para enfrentarmos juntos o novo que nos espera, mais uma vez. 
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Fluxograma sobre a minha
trajetória no SANFRA
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FUI UMA SANFRANÁTICA!
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FIM.


