
 

11 
 

O PROCESSO DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO SOCIAL 

SÃO JOSÉ DE CALASANZ 

Marcela Faustino da Silva7 

Nayara Márgia Gama da Silva8  

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a atuação do assistente social 

no Centro Social São José de Calasanz mantido pela Obra Social Itaka Escolapios 

sendo está uma ONG que tem por competência atender as carências sociais de 

crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica 

buscando meios eficazes para transformar as situações de injustiças, exclusão e 

violência a fim de formar cidadãos com a consciência e a capacitação necessárias 

para construir uma sociedade sem exclusões. No Centro Social São José de Calasanz 

são ofertados Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) que 

atende crianças, adolescentes e jovens de 6 a 16 anos por meio de oficinas 

socioeducativas com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e comunitários, 

oficinas de artesanato, balé, capoeira, dança de rua, informática, musicalização, apoio 

pedagógico, Inclusão Produtiva através da parceria com SEBRAE e Adolescente 

Aprendiz. Acompanhamento às famílias, proporcionando fortalecimento de vínculos 

familiares e a geração de renda alternativa. Os serviços e benefícios estão vinculados 

a Política de Assistência Social e são ofertados benefícios eventuais como a Pastoral 

do Alimento, Mesa Brasil e Cesta Básica. O estágio em campo constituiu um espaço 

de exercitação e reflexão de um conjunto de saberes baseados num suporte teórico – 

metodológico adquirido ao longo da formação, permitindo uma integração positiva e 

enriquecedora no contexto institucional, gerando novos processos de aprendizagem 

e capacitação profissional. O estágio possibilita que o acadêmico, em seu processo 

de formação, possua, nos dizeres de Iamamoto (2015), uma atitude investigativa, 

propositiva e criativa. Assim, “o estágio supervisionado curricular [...] é um processo 

didático pedagógico que se consubstancia pela indissociabilidade entre estágio e 
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supervisão acadêmica e profissional” (ABESS/CEDEPSS, 1997, p.62). Através da 

observação e escuta qualificada foi possível constatar de perto a importância do 

trabalho do Assistente Social frente as situações de vulnerabilidade da comunidade 

de Vila nova de Colares, Serra – ES, oferecendo aos atendidos e seus familiares 

suporte assistencial e garantia de direitos. O estágio em campo possibilita ao 

acadêmico uma visão mais ampla da aplicação das competências do Assistente 

Social. 

 

Palavras-chave: Fortalecimento de Vínculos, Assistente Social, estágio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


