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o Ipiranga é um dos bairros
mais importantes e mais
conhecidos do Brasil pelo
fato de ter sido onde Dom

Pedro I proclamou a
independência do Brasil,

além disso um dos museus
mais famosos fica situado

no bairro, o museu da
independência. O bairro

está localizado na zona sul
de São Paulo e é onde está

localizado também o colégio
São Francisco Xavier



História do Sanfra:
O colégio que inicialmente era chamado de

Collegio Catholico Japonez São Francisco Xavier foi
fundado por um padre chamado Guido del toro

no ano de 1928 isso ocorreu após o padre
observar a chegada de famílias

nipônicas(japonesas) ao Brasil, o padre trabalhava
como diretor da cruzada eucarística e do

catecismo em São Paulo, e então decidiu abrir
uma escola no bairro da liberdade para continuar

sua missão de evangelizar, mas dessa vez os
japoneses que chegavam ao Brasil e assim o

Sanfra começou.
em 1931 Conde José Vicente de Azevedo doou ao

padre um terreno no Ipiranga que é onde a
escola está localizada até hoje e após isso a

escola mudou de nome para Colégio São
Francisco Xavier pretando homenagem ao jesuíta

que realizou missões no oriente. De lá pra ca o
colégio sofreu diversas mudanças tento fisícas

como pedagogicas.



colégio construido
no Ipiranga



É construido o
ginásio



acontece a primeira
OliSanfra



ficam prontas as
reformas do projeto

Sanfra 2020



Estudantes do
Sanfra ganham

concurso nacional
para conhecer a

nasa
os estudantes Rafael escudeiro,

vinicius pacheco e Pedro procopio
venceram o concurso feito pela

International school, escola bilíngue
que faz parceria com o Sanfra, os
vencedores teriam direito a uma

viagem com tudo pago para conhecer
a NASA nos EUA .  Este concurso
ocorre todo ano e é feito com os

alunos do 1o ano do ensino médio.



Entrevista
-Entrevistado: Fabio Pauli
-Cargo: Professor de história

-há quanto tempo é
colaborador do Sanfra? 6

meses
-Oque o Sanfra trouxe

positivamente para sua vida?
trouxe uma experiência

profissional maior, pois ele
dava aula em escolas com
poucos alunos, e no Sanfra
tem muitos alunos em uma
sala só, além da escola ser
católica, a mesma religião

dele
uma breve mensagem para o
Sanfra: ´´nós vamos passar

por essa situação de
pandemia´´



Em 2007 entrei na
escola no maternal



comecei o ensino
fundamental I



completei o ensino
fundamental I 

último trabalho do
ensino fundamental

I



primeira OliSanfra
que participei

6o ano



campeão OliSanfra
handebol 2015



8o ano



9o ano


