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NO SANFRA
Vida da Bia
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Essa é uma foto tirada pelo fotógrafo da própria escola, inclusive
esta publicada no Facebook do Sanfra. Foi tirada em 2016,
quando eu estava no 7º ano, no Parque da Independência

durante uma atividade. Acredito que essa foto representa grande
parte da minha história no Sanfra, pois foi uma fase muito boa
que compartilhei com os amigos que fiz e que com certeza vai

estar sempre na minha memória. Até mesmo porque meu
carinho pelo Sanfra é desde sempre (2007, aos meus 3 anos)

para sempre (saindo agora: 2021, aos meus 17 anos)
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LOCALIZAÇÃO DO
SANFRA

O bairro do Ipiranga fica
localizado na Zona Sul da
cidade de São Paulo no Brasil.
Recebeu esse nome que faz
referência ao Riacho do
Ipiranga, localizado no bairro,
que significa "rio vermelho" na
língua tupi. O bairro foi
nomeado em 1822.
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2 No Ipiranga está localizado o
Parque da Independência, onde
Dom Pedro I proclamou a
independência do Brasil, que
deixou de ser colônia de
Portugal. O parque também
conta com o Museu do Ipiranga,
além da Praça da
Independência.

3 Ademais do Museu do Ipiranga,
no bairro está também o Museu
de Zoologia da Universidade de
São Paulo. Inclusive, o Colégio
São Francisco Xavier está bem
próximo destas duas
localizações.

Rua Vicente da
Costa, 39 - Ipiranga,
São Paulo.

Endereço
Ipiranga



HISTÓRIA 
DO SANFRA

Em 1928 foi fundado o Collegio
Catholico Japonez São Francisco
Xavier, atual Colégio São
Francisco Xavier, ou
simplesmente Sanfra. 

1

2 O fundador foi o Padre Guido Del
Toro, jesuíta italiano, que decidiu
fundar uma escola destinada aos
imigrantes japoneses no bairro
da liberdade.

3 Após 3 anos o Sanfra foi
transferido para o endereço
atual, e passou a receber
crianças e adolescentes de
diferentes religiões, raças e
nacionalidades.

4 Ainda na década de 40 foi
construída a Residência dos
Padres e Irmãos Jesuítas dentro
do Colégio. Em 1958, foi
inaugurada a Capela. Em 1961 a
escola passa a receber meninas.

5 Em 1991 acontecem os primeiros
DDFs (Dias de Formação). Em
1998 realizou-se a primeira
Olisanfra. Em 2001 o Colégio se
torna membro da Federação
Latino-Americana de Colégios
da Companhia de Jesus
(FLACSI). Em 2020 reforma para
um novo Sanfra.
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Atualmente com 93
anos de história!

Sanfra



NOTÍCIA:  SANFRA 
90 ANOS
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1. Qual seu nome e seu cargo
profissional?
Patricia Caparrotti Dib, professora de
História e Projeto de Vida.

2. Há quanto tempo você é
colaborador no Sanfra?
Há 11 anos.

3. O que o Sanfra trouxe
positivamente para sua vida?
O Sanfra foi o colégio onde aprendi a
ser professora, cresci e me desenvolvi
pessoalmente e profissionalmente.
Tenho muito carinho pela instituição,
que me abriu a porta no início da
minha carreira e na qual permaneço
até hoje.

4.  Uma breve mensagem que
gostaria de passar para o Sanfra.
Desejo que o Sanfra seja sempre um
colégio onde as relações, o cuidado, o
carinho entre colaboradores e alunos
permaneça. O que faz o Sanfra tão
especial é a presença de alunos tão
q”amorosos e profissionais que amam
o que fazem. Desejo que sempre
permaneça assim, e que todos no
colégio jamais percam sua
humanidade.

ENTREVISTA
COM
PATRICIA
DIB

A professora Patricia Dib com
certeza foi uma grande parte da
minha vida no Sanfra, escolhi fazer a
entrevista com ela pelo enorme
carinho que adquirimos durante
esses 4 anos de aulas juntas.
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No 7º ano, tive
uma sala muito
unida e
professores
incríveis.
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No 9º ano, tive
a formatura do
EF II e me
preparei para
uma nova fase.
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Fluxograma
Entrei no Sanfra
e fiz amigos
que tenho ate
hoje.
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Entrei no 1º ano
do Ensino
Fundamental I,
aprendi a ler e
escrever.
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Fui para o 5º
ano e para meu
único
acampamento.
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Fui para o 6º
ano, Ensino
Fundamental II
e vivi muitas
coisas novas.
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Fui para o 1º
ano do Ensino
Médio e
aprendi muito
sobre a vida la
fora.
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No 2º ano EM
começou a
pandemia, mas
o Sanfra 2020
também.
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3º ano EM, foco
no vestibular! E
conheci parte
do novo Sanfra.
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