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EB - Caminhos para os pais 
(Wege für Eltern) 

Está preocupado(a) com o desenvolvimento do seu filho? O 
seu filho já não é feliz? Existem problemas na família? O seu 
filho tem problemas na escola? Estamos aqui para si. 

Conflitos, teimosia, desobediência, medo ou problemas 
escolares prejudicam a vida familiar e tornam os pais 
inseguros. Possivelmente existe uma separação na sua 
família ou uma outra situação complicada para o seu filho. 
Estes assuntos são comuns em muitas famílias. Nós 
podemos ajudá-lo(a). 

É desta forma que trabalhamos juntos 

Numa primeira reunião iremos esclarecer as suas dúvidas. Para isso, interessam-nos as suas 

experiências, preocupações, bem como as suas ideias para solucionar os problemas. É possível 

que conversemos também com o seu filho a sós. De seguida, discutiremos em conjunto as 

possíveis soluções. Nas situações mais complicadas, iremos acompanhá-lo(a) a si ou ao seu filho 

também a longo prazo com aconselhamento ou apoio psicoterapêutico. Se for necessário, e com o 

seu consentimento, envolveremos outros especialistas. Em caso de problemas escolares, podemos 

adotar medidas escolares estruturadas numa reunião consigo e com os educadores. 

Pode confiar 

O Centro de Apoio de Educação do cantão de Berna (EB) é um centro de aconselhamento 

independente. Os nossos psicólogos possuem um diploma universitário em psicologia e uma 

formação adicional em psicologia escolar e apoio de educação, e ainda frequentemente uma 

formação em terapêutica. Os psicólogos são obrigados ao sigilo profissional. Os serviços são 

gratuitos para as famílias, jovens e escolas. O EB é a entidade responsável desde o nascimento 

até à formação escolar inicial e média. 
 

Contacte-nos 

Os pais e os jovens podem inscrever-se telefonicamente no centro regional mais próximo da sua 

residência. Em caso de dificuldades escolares, discuta primeiramente a situação com o educador. 

Com o seu consentimento, o educador irá informar o seu filho por escrito. Caso sinta dificuldades 

em ter uma reunião em alemão, traga uma pessoa consigo que o(a) possa ajudar na tradução. Se 

isso não for possível, podemos providenciar um intérprete. 

Encontrar caminhos 

O Centro de Apoio de Educação é um serviço da Direção da Educação do 

cantão de Berna 

www.erz.be.ch/erziehungsberatung 
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