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Regu
ulamento de utilização de cacifos

11. Os cacifo
os podem se
er requisitaados pelos alunos
a
em cada ano lettivo.
22. No ato de
d requisiçãão é feito uum pagame
ento de 2,5
5€ (dois eu ros e meio) não
reembolsável.
33. O aluno é responssável por coolocar um sistema de
e fecho do cacifo que
e não
danifique o mesmo e possua a alguma seggurança.
44. Eventuaiis danos cau
usados no ccacifo são da responsabilidade do aluno.
55. Até ao dia
d 30 de Ju
unho de cadda ano, o aluno
a
terá que
q desocuupar o seu cacifo
c
retirando
o o sistema de fecho uutilizado.
66. Após a data
d
referidaa no númerro anterior o cacifo serrá aberto peela Escola, sendo
s
removido o conteúd
do do mesm
mo.
77. O aluno terá de abrrir o cacifo ssempre que
e tal lhe seja solicitadoo pelo Diretor ou
por outro elementto da direçção. A não
o abertura voluntáriaa implicará uma
esponsável pelos danoos no sistem
ma de
aberturaa coerciva, não sendo a escola re
fecho do
o aluno.
88. A escolaa não se responsabiliiza pelo de
esaparecimento de quualquer tip
po de
valores existentes
e
no
n cacifo.
99. Caso o aluno possua no cacifo artigos ou substânciass proibidas ppelo Estatuto do
Aluno, ficará sujeito
o às sançõess disciplinarres previstas nesse doccumento.
110. Os cacifo
os que fore
em ocupaddos indevidamente serrão abertoss pela esco
ola. O
responsáável pela ocupação
o
fiicará sujeito a sanção
o disciplina r e não po
oderá
requisitaar cacifo no ano letivo eem que oco
orre a infraçção.
111. A requissição dos cacifos
c
impplica por paarte do req
quisitante a aceitação
o das
normas deste
d
regulamento.
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