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RESUMO 

 
Este presente trabalho tem o intuito de ressaltar o trabalho da assistência social 

no CAF, (Centro de Apoio a Família Boa Nova), fundado em 2006, sendo uma 

instituição filantrópica sem fins lucrativos, conta com o apoio de algumas instituições 

sociais como CRAS e outros envolvidos. Têm o importante papel em atender as 

crianças e adolescentes em situações vulneráveis, dando o suporte também as 

famílias deles. O projeto construído o futuro é um trabalho da instituição onde acolhe 

as crianças e adolescentes dando o apoio pedagógico e preparando-os para um futuro 

melhor. A instituição possui Oficinas de artesanatos para mulheres, O projeto sabão 

do Bem onde são produzidos sabão em pasta, líquido e barras, O projeto do bolo onde 

são produzidos bolos e ainda é administrado instruções no desenvolvimento comercial 

dos produtos confeccionados. Considerando assim que à Assistente Social em sua 

prática profissional contribui para o atendimento das demandas imediatas da 

população, auxilia no acesso às informações e ações educativas, sociais, econômicas 

e políticas, buscando por justiça social no processo de materialização e acesso aos 

direitos enfrentando às demandas sociais e atuando na construção de programas 

sociais para minimizar tais desigualdades. Diante de tais circunstância pode se 

constatar a excelência no desempenho do trabalho da Assistente social, sua 

notoriedade é de grande relevância cabendo assim atribuir sua dedicação e 

capacidade. Assim a constituição Federal, reconhece a Assistência Social como uma 

responsabilidade do Estado nos artigos 203 e 204. Sendo um passo para garantir a 

cidadania universal e que os direitos cheguem a todos, mesmo os que não 

contribuíram com imposto ou não tiveram como trabalhar. 
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