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• Algumas das carteirinhas que guardei durante 

toda minha jornada no Sanfra, a primeira é de 

2008 e a última de 2021.

• E também algumas fotos das salas que fiz parte 

durante todos esses anos 



• Essas são algumas fotos de quando eu estava no 

segundo ano, foi um ano muito marcante para 

mim, onde realmente comecei as minhas 

amizades que levo até hoje e serão eternizadas. 



LOCALIZAÇÃO DO 
COLÉGIO 

• O colégio São Francisco 

Xavier está localizado na Rua 

Vicente da Costa 39, no 

bairro do ipiranga SP 



O SANFRA NO 
MAPA E VISTO 
POR SATÉLITE 



O BAIRRO DO IPIRANGA É UM 
BAIRRO TRANQUILO E CALMO, 
COM UM AMBIENTE FAMILIAR E 
ACONCHEGANTE, É O BAIRRO 
QUE ESTOU A MINHA VIDA 
INTEIRA, E GOSTO MUITO, É UM 
BOM LUGAR PARA VIVER 



ENTREVISTA COM UM COLABORADOR 

• Entrevistada: Dani 

• Cargo: Faz parte da coordenação 

• Tempo no sanfra: 2 anos 

• O que o Sanfra trouxe de positivamente para sua vida? Troca de experiências 

• Mensagem para o Sanfra: “Vamos enfrentar isso juntos” 



HISTÓRIA DO SANFRA 

• O Colégio São Francisco Xavier, inicialmente chamado de Collegio Catholico Japonez São Francisco 

Xavier, foi fundado pelo Padre Guido Del Toro, SJ, em 1928. Após observar a chegada de famílias 

nipônicas ao Brasil, o jesuíta italiano, que atuava como Diretor da Cruzada Eucarística e do 

catecismo na capital paulista, decidiu abrir uma escola no bairro da Liberdade para direcionar sua 

missão à evangelização e educação de imigrantes japoneses e seus descendentes.

• Depois de receber, por doação, um terreno do Conde José Vicente de Azevedo, Pe. Guido 

transferiu a escola para o bairro Ipiranga em 1931. Posteriormente, como referência ao jesuíta que 

realizou missões no Oriente, o nome da instituição foi alterado para Colégio São Francisco Xavier 

(carinhosamente apelidado de SANFRA). Desde então, recebe crianças e adolescentes de diferentes 

credos, raças e nacionalidades.

• HÁ MAIS DE 90 ANOS, O SANFRA FORMA PESSOAS CONSCIENTES, COMPETENTES, COMPASSIVAS 

E COMPROMETIDAS POR MEIO DAS DIMENSÕES ACADÊMICA, HUMANA E CRISTÃ.

• Além de compor como obra da Companhia de Jesus, o Colégio São Francisco Xavier integra uma das 

17 unidades de educação básica da Rede Jesuíta de Educação (RJE) espalhadas pelo Brasil. O 

SANFRA 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.

https://sanfra.g12.br/como-educamos/proposta-pedagogica/


NOTÍCIA 

• 02.07.21

• TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA: AÇÕES E TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE CONSERVAÇÃO 

AMBIENTAL

• Conhecer e relacionar os processos de transformação de energia são fundamentais para 

compreender que ela está em constante mudança. Pensando nisso, na aula de Biologia, o professor 

Luis Gustavo Cordeiro Alves trabalhou com os estudantes da 3ª série do Ensino Médio o processo 

de transformação de energia luminosa em energia bioquímica. Eles puderam relacionar com a 

produção de energia elétrica e perceberem que, na verdade, a fonte de energia é a mesma. A 

atividade promoveu a reflexão sobre os processos de transformação de energia com alto e baixo 

impacto ambiental.

• Segundo Luis Gustavo, os alunos participaram ativamente de todas as etapas do estudo, desde a 

preparação do experimento até a sua aplicação prática com os testes dos diferentes tipos de 

lâmpadas e a exposição à luz solar. “Os estudantes refletiram sobre a conversão de energia 

luminosa e como a utilização de novas tecnologias limpas, como as placas solares, podem reduzir o 

impacto ambiental provocado pelo ser humano”, relata.

• O educador ainda destaca a importância de desenvolver atividades que ultrapassem as barreiras da 

teoria: “É fundamental promover aos alunos momentos de prática experimental aliados a 

questionamentos que os façam refletir não apenas sobre o processo observado, mas também como 

tais fenômenos estão interligados ao nosso cotidiano e como podemos transformar a nossa 

realidade” completa.



ESSAS FOTOS SÃO DO 9º ANO, UM ANO MUITO MARCANTE NA MINHA VIDA 



ESSAS FOTOS SÃO DE ALGUNS MOMENTOS 
MARCANTES NA MINHA TRAJETÓRIA: 
OLISANFRA-APRESENTAÇÃO TEATRAL-
ACAMPAMENTO-APRESENTAÇÃO DE MÚSICA 



FOTO DA SALA DO 1º ANO, UM 
DOS ÚLTIMOS ANOS ONDE 
TODOS ESTAVAM REUNIDOS 


