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EB – encontrar caminhos 
Apoio a crianças e jovens nos seus 
caminhos de desenvolvimento 

Durante o caminho percorrido pelas crianças e jovens até à 
idade adulta responsável podem ocorrer situações nas 
quais pode ser útil um aconselhamento psicológico 
independente. 

O Centro de Apoio de Educação do cantão de Berna (EB) contribui para que crianças e jovens 

encontrem o seu caminho e se desenvolvam de forma positiva. Avaliamos as situações 

relacionadas com a educação e formação de forma global, tendo em consideração as pessoas e 

instituições envolvidas. O desenvolvimento positivo e o bem-estar da criança ou do jovem estão 

sempre no foco. Como centro especializado legal, temos a possibilidade de, em caso de 

dificuldades escolares, aconselhar pais, crianças, jovens e educadores em todos os níveis 

escolares e de propor medidas de apoio. Se necessário, entramos em contacto com outros 

centros especializados. Elaboramos pareceres e realizamos aconselhamentos por ordem de 

entidades. 

Focar nos caminhos – a nossa abordagem 

Ouvimos atentamente as pessoas envolvidas e, juntamente com as mesmas, procuramos 

compreender quais as circunstâncias que conduziram à situação atual. Compreender significa 

identificar. 
 

Encontrar caminhos – o nosso contributo 

Realizamos reuniões de aconselhamento e avaliações rigorosas e cautelosas. Juntamente com 

os pais, crianças/jovens e educadores, procuramos soluções, bem como possíveis novos 

caminhos. Identificar significa lidar. 
 

Seguir os caminhos – o objetivo 

O nosso objetivo é apoiar os pais, famílias, crianças e jovens a seguirem caminhos a favor do 

desenvolvimento. Caso seja necessário, proporcionamos um aconselhamento mais aprofundado e 

um acompanhamento terapêutico. Lidar significa avançar. 

  



 

 

Quem somos 

O EB é um centro especializado e de aconselhamento público. Nos nossos centros regionais, 

oferecemos avaliações psicopedagógicas neutras, aconselhamento e tratamento 

psicoterapêuticos. Seguimos obrigatoriamente padrões profissionalmente éticos e 

especializados. Os nossos psicólogos são obrigados ao sigilo profissional. 
 

Por que estamos aqui 

Oferecemos apoio psicológico em situações de educação difíceis, problemas familiares, 

problemas no desenvolvimento e de comportamento, problemas escolares e de aprendizagem e 

outras dificuldades. 

Para quem estamos aqui 

A nossa oferta está disponível para os pais, famílias, crianças e jovens, bem como para as 

escolas, especialistas e entidades. O EB é a entidade responsável desde o nascimento até à 

formação escolar inicial e média. Os nossos serviços são gratuitos para as pessoas que 

procuram aconselhamento. Os pedidos efetuados pelas entidades estão sujeitos a custos. 
 

Onde nos pode encontrar 

Na sua proximidade poderá encontrar um dos catorze centros regionais de aconselhamento. 



 

Para encontrar o caminho até nós 
Os centros regionais de aconselhamento de educação 
(EB/SPE) no cantão de Berna 

 
 
EB Bern 
Effingerstrasse 12, 3011 Bern 
T 031 633 41 41, eb.bern@be.ch 
 

EB Biel 
Bahnhofstrasse 50, 2502 Biel 
T 031 636 15 20, eb.biel@be.ch 
 

EB Burgdorf 
Dunantstrasse 7b, 3400 Burgdorf 
T 031 635 52 52, eb.burgdorf@be.ch 
 

EB Interlaken 
Bahnhofstrasse 20, 3800 Interlaken 
T 031 635 36 50, eb.interlaken@be.ch 
 

EB Ittigen 
Gerbelacker 1, 3063 Ittigen 
T 031 635 99 25, eb.ittigen@be.ch 
 

EB Köniz 
Waldeggstrasse 37, Postfach, 3097 Liebefeld 
T 031 635 24 50, eb.koeniz@be.ch 
 

EB Langenthal 
Jurastrasse 46, 4900 Langenthal 
T 031 636 15 70, eb.langenthal@be.ch 
 

EB Langnau 
Oberstrasse 20, 3550 Langnau 
T 031 636 15 60, eb.langnau@be.ch 
 

EB Spiez 
Seestrasse 34, 3700 Spiez 
T 031 635 99 00, eb.spiez@be.ch 
 

EB Thun 
Scheibenstrasse 11C, 3600 Thun 
T 031 635 58 58, eb.thun@be.ch 
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SPE Bienne 
Rue du Contrôle 20, 2502 Bienne 
T 031 635 95 95, spe.bienne@be.ch 
 

SPE Moutier 
Rue du Moulin 2a, 2740 Moutier 
T 032 493 27 78, spe.moutier@be.ch 
 

SPE St-Imier 
Rue du Vallon 26a, 2610 St-Imier 
T 031 636 16 86, spe.tavannes@be.ch 
 

SPE Tavannes 
Grand Rue 4, 2710 Tavannes 
T 031 636 16 86, spe.tavannes@be.ch 
 
 
 

Encontrar caminhos 

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

do cantão de Berna 

www.be.ch/erziehungsberatung 

www.be.ch/spe 
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