
 
 

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS CACIFOS 
 

Art.º 1º – Regras Gerais 
 
1. O Colégio disponibiliza cacifos aos seus alunos de 2º e 3º ciclos, para que 
possam guardar livros e outro material escolar indispensável à frequência de 
atividades letivas.  
2. Todos os alunos do Colégio têm o direito à sua requisição e utilização, nas 
condições previstas no presente Regulamento.  
3. O aluno a quem foi atribuído cacifo tem o dever de o utilizar para os fins a que 
se destina e de mantê-lo no mesmo estado de conservação em que o recebeu. 
  
 
 

Art.º 2º – Requisição e Desistência do Cacifo 
 
1. A requisição de cacifo é feita na Secretaria, depois de preenchido o termo de 
responsabilidade pelo Encarregado de Educação do aluno e pagamento de uma 
caução. 
2. Os cacifos são para uso exclusivo dos alunos do Colégio, sendo o período de 
utilização válido por um ciclo de ensino. 
3. A reutilização nesse ciclo é renovável automaticamente.  
4. Cada aluno poderá requisitar apenas um único cacifo. 
5. A atribuição de cada cacifo é intransmissível. Caso um aluno desista da 
utilização do cacifo que lhe foi atribuído, deverá o respetivo Encarregado de 
Educação comunicar este facto por escrito à Secretaria para lhe ser devolvida a 
caução. 

 
 

Art.º 3º– Preço e Caução 
 
1. A utilização dos cacifos é um serviço sujeito a um pagamento de uma caução 
de 20€, efetuado no ato da requisição, com o termo de responsabilidade 
devidamente preenchido e assinado pelo Encarregado de Educação. 
2. Existe uma chave para cada cacifo: a chave será entregue ao aluno. Em caso 
de perda da chave por razões alheias ao Colégio, a sua substituição terá um 
encargo de 5€ e será paga pelos Encarregados de Educação do aluno, assim 
como, caso seja necessária a substituição da fechadura. A entrega da nova chave 
é única e exclusivamente efetuada pelo Colégio. Caso os Encarregados de 



Educação não aceitem pagar uma nova chave, os alunos perdem acesso ao 
cacifo. 
3. No término da utilização deste serviço, será devolvido o valor da caução. 
4. Caso se verifique a existência de danos no cacifo imputáveis ao aluno que o 
utilizou, o valor da reparação, será sempre comunicado ao respetivo 
Encarregado de Educação para efetuar o pagamento. Se não o fizer, será 
accionado o valor da caução. 
 
 

Art.º 4º – Normas de utilização 
 
1. Até ao último dia de aulas do ano letivo o aluno deverá esvaziar 
completamente o seu cacifo para limpeza.  
2. O Colégio reserva-se o direito de abrir os cacifos que permaneçam fechados 
depois de terminadas as aulas de cada ano letivo e de retirar os objetos que se 
encontrem no interior do cacifo.  
3. O aluno deverá zelar pela boa conservação do cacifo. 
4. Caso verifique que o cacifo se encontra com alguma deficiência não provocada 
por si, deverá comunicar aos responsáveis do Colégio com a maior brevidade 
possível. 
5. Os Encarregados de Educação serão responsáveis por eventuais danos 
causados aos cacifos pelos seus educandos. Em caso de danos no cacifo, 
indevida utilização, estragos na pintura ou estragos provocados por 
autocolantes, riscos etc., será retida a caução.  
7. Não devem ser deixados nos cacifos produtos deterioráveis (alimentos p. ex.) 
que possam vir a causar maus cheiros 
8. São motivos para a perda do direito à utilização do cacifo:  
a. A utilização do cacifo para fins diferentes dos estipulados para o mesmo;  
b. A utilização do cacifo para colocação de materiais ilícitos ou perigosos; 
c. A utilização do cacifo por outros alunos que não aquele ao qual foi atribuído o 
cacifo.  
9. No caso de perda do direito à utilização do cacifo, esse facto será comunicado 
por escrito ao Encarregado de Educação e ao aluno. 
 
 

Art.º 5º – Normas finais 
 
1. O Colégio não se responsabiliza pelo furto, extravio ou danos provocados por 
terceiros em objetos do aluno depositados no cacifo que lhe foi atribuído.  
2. Nas situações omissas neste Regulamento, prevalecem as decisões da 
Direção Pedagógica do Colégio. 
 
 

Estoril, 29 de abril de 2020 
 


