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Introdução:
A Constituição da República Portuguesa garante que todos/as os/as cidadãos/ãs têm a liberdade de aprender (Constituição da República Portuguesa, Artigo 43º, nº1). As barreiras
arquitetónicas são um fator ambiental com influência direta na vida da pessoa com mobilidade condicionada, provocando incapacidade, restrição de participação e limitação da atividade,
desta forma ambientes escolares não acessíveis condicionam a vida das crianças, sendo a incidência da deficiência de 5% entre a população com idades compreendidas entre os 5-14 anos e
de 4% dos 15-24 anos (Instituto Nacional de Estatística, 2012). A escola tem a obrigação de se modificar, particularmente, nas atitudes, bem como nos objetivos, conteúdos, programas e
através da eliminação de barreiras físicas para permitir que a Constituição da República Portuguesa seja cumprida (Miranda, 2017), como tal, o/a Enfermeiro/a Especialista em Enfermagem de
Reabilitação tem o papel de criar ambientes acessíveis através da execução de intervenções de enfermagem de reabilitação, que resultarão na eliminação das barreiras arquitetónicas.

Objetivo:
- Identificar as Barreiras 
Arquitetónicas existentes nas 
escolas de um município face ao 
grupo etário das crianças 
(tipologia de escolas).

Metodologia:
- Paradigma quantitativo e é 

descritivo, transversal. 
- O universo são os 113 

edifícios escolares de um 
município, nomeadamente 
escolas públicas, desde o 
Jardim de infância ao Ensino 
Secundário, inclusive. 

- O instrumento de colheita de 
dados é uma grelha de 
observação construída a partir 
da legislação em vigor. 
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Conclusão: No grupo de saúde escolar é essencial o contributo dos/as Enfermeiros/as Especialista em Enfermagem de Reabilitação no sentido de
promover ambientes escolares acessíveis, através da identificação de barreiras arquitetónicas e da emissão de pareceres em comissões técnicas de
acessibilidades, permitindo a orientação das crianças com mobilidade reduzida para escolas acessíveis e o cumprimento da Constituição da
República Portuguesa.
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Verifica-se que 35,9% das Escolas Secundárias, 14,8% das Escola de Primeiro, Segundo e Terceiro Ciclo bem como 37,5% das Escolas de Primeiro
Ciclo e Jardim de Infância apresentam percurso acessível sem dificuldade até à porta de entrada do edifico escolar. Verifica-se que 75% das escolas
Secundárias, 77,8% das Escola de Primeiro, Segundo e Terceiro Ciclo e 92,3% das Escolas de Primeiro Ciclo e Jardim de Infância cumprem o alcance
de objetos através da aproximação frontal de uma pessoa em cadeira de rodas dentro do intervalo 0,40m - 1,20m de altura.
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