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Artigo 1.º - Âmbito 

1- Este Regimento define as regras de 
utilização de cacifos pelos alunos da Escola 
Básica e Secundária da Batalha ou outras 
escolas do Agrupamento de Escolas da 
Batalha, doravante designado por 
Agrupamento. 

 

Artigo 2.º - Direitos e Deveres 

1- O Agrupamento disponibiliza cacifos aos 
seus alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico e do ensino secundário, para que 
possam guardar livros e outro material 
escolar ou pessoal indispensável à frequência 
de atividades letivas. 

2- Havendo cacifos disponíveis, qualquer 
aluno tem o direito à sua requisição e 
utilização, nas condições previstas no 
presente Regimento. 

3- Os alunos a quem foi atribuído cacifo têm 
o dever de o utilizar para os fins a que se 
destina e de mantê-lo no mesmo estado de 
conservação em que o receberam. 

 
Artigo 3.º - Pedido inicial, renovação e 

desistência do cacifo 

1- O pedido inicial de utilização / atribuição 
de cacifo é feito através do preenchimento de 
requisição pelo Encarregado de Educação do 
aluno, no período de matrículas, ou noutro 
momento determinado pela Direção do 
Agrupamento, sempre que se verifique a 
existência de cacifos disponíveis. 

2- Para os alunos dos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º 9.º, 
10.º e 11.º anos que já usufruem de cacifo 
num determinado ano letivo, a renovação da 
utilização / atribuição de cacifo para o ano 
letivo seguinte é automática, exceto se: 

a) o respetivo Encarregado de 
Educação comunicar por escrito, nos 
termos do número 3 do presente 
artigo, a desistência da sua utilização. 

b) o aluno tiver perdido o direito à sua 
utilização, por falta de uso, uso 
indevido ou danos provocados no 
cacifo atribuído, nos termos dos 
artigos 8.º e 9.º do presente 
Regimento. 

3- Os alunos vindos de outras escolas / 
agrupamentos ou os alunos que, apesar de já 
serem alunos da escola /agrupamento, não 
utilizaram ou aos quais não foi atribuído 
cacifo num determinado ano letivo deverão 
fazer requisição inicial de utilização, nos 
termos do nº 1 do presente artigo, mesmo 
que já tenham em depósito caução por 
utilização de cacifo. 

4- Caso um aluno desista da utilização do 
cacifo que lhe tenha sido atribuído 
anteriormente, deverá o respetivo 
encarregado de educação comunicar este 
facto por escrito à Escola. 

 
Artigo 4.º - Normas de atribuição de 

cacifos 

1- Se o número de cacifos não for suficiente 
para satisfazer todas as requisições 
recebidas, a atribuição será feita por seriação 
dos pedidos, observando os seguintes 
critérios, por ordem de prioridade: 

1.º - Alunos do quinto ano de 
escolaridade, em situação de retenção, 
que utilizaram cacifos no ano anterior; 

2.º - Alunos do quinto ano de 
escolaridade, novos na escola; 

3.º - Alunos dos restantes anos de 
escolaridade do 2.º e 3.º CEB, por 
ordem crescente (sexto, sétimo, oitavo 
e nono anos), que utilizaram cacifo no 
ano letivo anterior; 

4.º - Alunos dos restantes anos de 
escolaridade do 2.º e 3.º CEB, por 
ordem crescente (sexto, sétimo, oitavo 
e nono anos), que, embora tendo 
frequentado a Escola no ano letivo 
anterior, não utilizaram cacifo; 

5.º - Alunos dos restantes anos de 
escolaridade do 2.º e 3.º CEB, por 
ordem crescente (sexto, sétimo, oitavo 
e nono anos), que não frequentaram a 
Escola no ano letivo anterior; 

6.º - Alunos do décimo e décimo 
primeiro anos do Ensino Secundário, 
por ordem crescente, que utilizaram 
cacifo no ano letivo anterior; 

7.º - Alunos do décimo e décimo 
primeiro anos do Secundário, por 
ordem crescente, que, embora tendo 
frequentado a Escola no ano letivo 
anterior, não utilizaram cacifo; 
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8.º - Alunos do décimo e décimo 
primeiro anos do Secundário, por 
ordem crescente, que não 
frequentaram a Escola no ano letivo 
anterior; 

9.º - Alunos dos Cursos de Educação e 
Formação, por ordem crescente de 
ano; 

10.º - Alunos dos Cursos Profissionais, 
por ordem crescente de ano; 

11.º - Alunos do décimo segundo ano 
do ensino secundário regular. 

2- Dentro de cada ordem de prioridade, a 
atribuição será feita por ordem cronológica de 
entrada das requisições, considerando a data 
e hora dentro de cada um dos critérios 
anteriores. 

3- Os alunos a quem não seja atribuído cacifo 
no início do ano letivo, caso se verifique a 
inexistência de cacifos disponíveis, ficarão em 
lista de espera; logo que vaguem cacifos, no 
decurso do ano letivo, estes serão atribuídos 
a alunos desta lista, sendo considerada a 
seriação prevista no número 1 deste Artigo. 

4- Caso se verifique a existência de cacifos 
livres, após a atribuição de todos os 
requisitados, mesmo a alunos em Lista de 
Espera, será comunicado ao corpo discente da 
Escola a abertura de um período suplementar 
de requisição para os alunos que não o 
tenham feito anteriormente. 

 
Artigo 5.º - Prestação / depósito de 

caução 

1- A utilização dos cacifos é gratuita, isto é, 
os alunos não pagam pela utilização do cacifo 
que lhes foi atribuído. 

2- Sem prejuízo do disposto no número 
anterior, cada aluno deverá depositar uma 
caução que se destina a garantir o 
pagamento das despesas de reparação do 
cacifo, no caso de danos provocados no 
mesmo pelo aluno. Em situações excecionais, 
poderá a Direção do Agrupamento isentar os 
utilizadores da prestação da caução, 
nomeadamente os alunos em situação 
económica precária. 

3- Esta caução é entregue pelo aluno no 
momento da atribuição do cacifo e ser-lhe-á 
devolvida quando deixar de o utilizar. No final 
de cada ano letivo, caso o encarregado de 
educação não comunique por escrito a 

desistência da utilização do cacifo no ano 
seguinte, o valor da caução manter-se-á em 
depósito. 

4- Quando se verifique que, por motivos 
imputáveis ao aluno, se registaram danos que 
carecem de reparação, ou é necessário fazer 
alguma intervenção por pessoal auxiliar, 
conforme descrito na tabela I, anexa ao 
presente Regimento, será deduzido do valor 
em depósito o custo da reparação ou 
intervenção, situação essa que será sempre 
comunicada ao respetivo Encarregado de 
Educação. 

5- Para cada ano letivo, a Direção do 
Agrupamento definirá:  

 a) O valor inicial (base) da caução a 
depositar pela utilização do cacifo (Tabela II); 

 b) O valor mínimo da caução que pode 
estar em depósito para que um aluno possa 
continuar a utilizar um cacifo (Tabela II); 

 c) Os valores a deduzir à caução em 
depósito pelas intervenções definidas na 
Tabela I. 

6- No caso de o valor da caução em depósito 
ser inferior ao valor mínimo estabelecido na 
alínea b) do número anterior, o encarregado 
de educação será notificado para que, no 
prazo de 15 dias úteis a contar da notificação, 
proceda ao reforço da caução no valor 
indicado.  

6.1- O valor do reforço será calculado com a 
seguinte fórmula: 

 Valor base da caução (1) - valor em depósito 
= Valor a repor 

(1) - Valor definido na alínea a) do nº 5 deste 
artigo. 

7- Se o reforço da caução previsto no número 
anterior não for efetuado no prazo 
estabelecido e não for dada qualquer 
explicação devidamente fundamentada para o 
facto, à Direção, o aluno perderá o direito à 
utilização do cacifo, aplicando-se para o efeito 
o estipulado no artigo 9º do presente 
Regimento. 

 

Artigo 6.º - Restituição da caução 
depositada 

1- A caução depositada será restituída, nas 
seguintes situações: 
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a)- No final do ano letivo, quando o 
aluno for frequentar outro 
estabelecimento escolar; 

b)- Se perder o direito à utilização do 
cacifo, nos termos das alíneas a), b), c) 
e d) do número 1 do artigo 9.º; 

c)- Se o aluno ou o respetivo 
encarregado de educação desistirem ou 
prescindirem da sua utilização, durante 
ou no final de cada ano letivo. 

2- Nas situações previstas nas alíneas a) e c) 
do número 1 deste artigo, o encarregado de 
educação ou o aluno deverá preencher uma 
requisição de restituição da caução, a ser 
entregue nos Serviços de Administração 
Escolar. A partir do 6.º dia útil, contado a 
partir da entrega da requisição, o 
encarregado de educação ou o aluno (caso o 
encarregado de educação tenha autorizado 
este a levantar o valor da caução) deverá 
dirigir-se de novo aos Serviços de 
Administração Escolar para levantar o valor a 
ser restituído. 

2.1- Em circunstâncias especiais (como no 
final de cada ano letivo) a Direção poderá 
determinar que os procedimentos acima 
descritos sejam realizados de uma forma 
simplificada, de modo a agilizar a restituição 
das cauções. 

3- Nas situações previstas na alínea b) do 
número 1 deste artigo, ao ser comunicada por 
escrito a perda de direito de utilização de 
cacifo, será também comunicado o prazo para 
levantamento da caução. 

4- Em qualquer dos casos referidos nos 
números 2 e 3 deste artigo, a caução só será 
restituída mediante o preenchimento e 
assinatura de um recibo de quitação pelo 
aluno ou pelo encarregado de educação. 

5- A restituição da caução será feita pelo 
valor integral depositado, deduzidos os custos 
de reparação ou manutenção do cacifo, 
sempre que se verifique que o cacifo 
apresenta danos provocados pelo aluno ou a 
ele imputados, devido a uma má utilização ou 
utilização imprudente. 
 
6 – O prazo para levantamento do valor 
depositado e a restituir será de trinta dias 
(consecutivos), contados a partir da data de 
emissão do recibo. 

 

 

Artigo 7.º - Normas de Utilização 

1- Cada cacifo destina-se exclusivamente à 
utilização individual do aluno ao qual foi 
atribuído, mediante requisição prévia.  

2- Cada aluno só poderá utilizar o cacifo que 
lhe foi atribuído e não qualquer outro. A 
utilização de um cacifo diferente daquele que 
lhe foi inicialmente atribuído só poderá ser 
feita mediante autorização prévia da Direção. 

3- Cada cacifo não pode ser utilizado por mais 
que um aluno, a não ser em situações 
especiais a serem autorizadas expressamente 
pela Direção do Agrupamento. 

4- O cacifo deverá ser utilizado para a 
colocação de material escolar e pertences 
pessoais dos alunos de utilização diária nas 
aulas. 

5- O cacifo não poderá ser utilizado para: 
a)- a colocação de quaisquer objetos 
ou materiais perigosos ou ilícitos; 

b)- a colocação temporária e 
esporádica de mochilas, sacos ou 
outros objetos que não sejam de 
utilização nas aulas. 

6- Depois de ser atribuído o cacifo ao aluno, 
este deverá colocar um cadeado no mesmo, 
sendo a sua aquisição e manutenção da 
responsabilidade do mesmo. 

7- Na última semana de aulas de cada ano 
letivo, ou em data anterior, a ser divulgada 
por intermédio de aviso a todos os alunos, o 
conteúdo do cacifo assim como o respetivo 
cadeado deverão ser retirados, 
independentemente de o aluno ter intenção 
de manter a utilização de um cacifo no ano 
seguinte. 

8- Terminado o prazo referido no número 
anterior, o Agrupamento reserva-se o direito 
de retirar o cadeado e todos os objetos que 
permaneçam no interior do cacifo. Neste 
caso, o Agrupamento Escola não se 
responsabiliza pelos eventuais danos 
provocados no cadeado resultantes da 
operação da sua retirada. 

9- O cacifo requisitado deverá ter uma 
utilização permanente e continuada. 
Considera-se que o cacifo está a ser utilizado 
quando tem material escolar do aluno e um 
cadeado na respetiva porta. Se assim não for, 
o aluno poderá perder o direito à sua 
utilização.  
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10- Caso se verifique que o aluno não está a 
utilizar o cacifo, ser-lhe-á dado um prazo de 
cinco dias úteis para o fazer; findo este prazo, 
e se a situação de não utilização ou não 
ocupação se mantiver, o aluno perderá o 
direito à sua utilização. 

11- O aluno deverá zelar pela boa 
conservação do cacifo, devendo ainda ter em 
atenção as seguintes situações e 
procedimentos: 

a)- Caso verifique que o cacifo se 
encontra com alguma deficiência não 
provocada por si, deverá comunicar à 
Direção do Agrupamento esse facto 
com a maior brevidade possível, 
através de impresso próprio, sob pena 
da responsabilidade dos danos lhe ser 
imputada. 

b)- Caso provoque algum dano no 
cacifo, o aluno deverá também, com a 
maior brevidade possível, comunicar à 
Direção do Agrupamento esse facto 
através de impresso próprio. 

 

Artigo 8.° - Ocupação indevida de cacifos 

1- Nos termos do número 1 do artigo 7.º, os 
cacifos não podem ser utilizados por alunos 
que não tenham requisitado a sua utilização 
e, em consequência, não lhes tenha sido 
atribuído cacifo. 

2- Sendo detetada a ocupação indevida de 
um cacifo, por um aluno ao qual aquele não 
foi atribuído, o legítimo utilizador do mesmo 
deverá comunicar a ocorrência ao 
responsável pela gestão dos cacifos, através 
do preenchimento de um impresso próprio, 
que deverá entregar nos Serviços de 
Administração Escolar.  

3- O responsável pela gestão dos cacifos, 
após receber a comunicação de ocupação 
indevida, verificará essa situação e, caso a 
mesma se confirme, ordenará a remoção do 
cadeado e dos objetos que se encontrem no 
seu interior, não se responsabilizando o 
Agrupamento por quaisquer danos causado 
durante essa operação.  

 

Artigo 9.° - Perda do direito à utilização 
de cacifo 

1- 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, exceto em situação 
autorizada pela Direção; 

d)- A não utilização permanente e 
continuada ou a não ocupação do 
cacifo, nos termos do número 9 do 
artigo 7.º; 

e)- A não realização do reforço da 
caução, conforme definido nos 
números 6 e 7 do artigo 5º. 

2- No caso de perda do direito à utilização do 
cacifo, esse facto será comunicado por escrito 
ao encarregado de educação e/ou ao aluno. 

3- A partir da data de comunicação da perda 
de direito da utilização do cacifo, o aluno já 
não o poderá voltar a utilizar até final desse 
ano letivo; 

4- Em caso de perda de direito de utilização 
do cacifo, será devolvida ao aluno o valor da 
caução que ainda se encontre em depósito. 

 
Artigo 10.° - Exclusões 

1- A utilização dos cacifos, assim como a 
guarda de bens ou objetos de valor nos 
mesmos pelos alunos é da sua inteira 
responsabilidade e risco, não podendo ser 
exigidas ao Agrupamento quaisquer 
compensações por furto ou dano provocados 
aos mesmos. 

2- A requisição e utilização de cacifo implica a 
aceitação pelo aluno e pelo respetivo 
encarregado de educação do estipulado no 
presente Regimento. A aceitação integral 
deste Regimento é condição necessária para a 
atribuição do cacifo. 

 
Artigo 11.° - Disposições Finais 

1- Os casos omissos no presente Regimento 
serão analisados pela Direção, que 
determinará os procedimentos a adotar caso 
a caso. 
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2- Este Regimento tem um período de 
vigência igual ao do Projeto Educativo. No 
entanto, sempre que se verifique a 
necessidade da sua atualização, este 
Regimento poderá ser revisto e em seguida 
aprovado pelo Conselho Geral do 
Agrupamento, entrando em vigor no dia útil 
imediatamente a seguir. 
 
 
Aprovado pelo Conselho Geral em 
26/06/2013. 
 
Revisão aprovada pelo Conselho Geral em: 
 21/07/2014. 
  
Revisão aprovada pelo Conselho Geral em: 
 13/07/2015. 
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Tabela I 

Custo de intervenções em cacifos, 
originadas por motivos imputáveis aos 

respetivos utilizadores 
 

Tipo de Intervenção 
Custo 

(a deduzir do valor da 
caução depositada) 

 
Retirada de cadeado a 
pedido do aluno ou 
encarregado de educação, 
por perda ou extravio da 
chave  ou esquecimento do 
código por parte do aluno – 
1.ª ocorrência. 
 

Sem custo 

 
Retirada de cadeado a 
pedido do aluno ou 
encarregado de educação, 
por perda ou extravio da 
chave  ou esquecimento do 
código por parte do aluno – 
2.ª ocorrência. 
 

0,50€ 
(cinquenta cêntimos) 

 
Retirada de cadeado a 
pedido do aluno ou 
encarregado de educação, 
por perda ou extravio da 
chave  ou esquecimento do 
código por parte do aluno –
ocorrências seguintes. 
 

1,00€ 
(um euro) 

(cada ocorrência) 

 
Retirada do cadeado pela 
escola (e remoção do 
conteúdo do cacifo), nas 
situações em que o aluno 
deveria ter libertado o 
cacifo (quando tal for 
superiormente 
determinado, ou quando 
tenha pedido a restituição 
da caução). 
 

1,00€ 
(um euro) 

Reparações diversas. 
Valor a determinar 

caso a caso 
 
Nota: os valores acima referidos serão 
deduzidos ao valor de caução em depósito. 

Tabela II 

Valor base da caução / valor mínimo da 
caução 

 
 

Descrição Valor da caução 

 
Valor base da caução, a 
depositar quando da 
requisição nova de cacifo 
- alínea a) do nº5 do art.º 
5º 
 

5,00€ 
(cinco euros) 

 
Valor mínimo da caução em 
depósito (abaixo do qual 
será necessário fazer um 
reforço) 
- alínea b) do nº5 do art.º 
5º 
 

2,00€ 
(dois euros) 

 


