
 

 

Miratus, 

 Perguntas frequentes 

 

1 – Preciso pagar alguma coisa para frequentar a MIRATUS? 

R: Não, as crianças e jovens inscritos não têm despesas para participar dos treinos e das 

atividades aqui desenvolvidas. 

2 - Quais as idades que podem frequentar a MIRATUS? 

R: A partir dos seis anos de idade até a fase adulta. 

3 – Qualquer criança pode fazer parte da instituição? Tem alguma exigência? 

R: Qualquer criança poderá fazer parte da Miratus desde que esteja devidamente 

matriculada em qualquer escola pública ou privada. 

4 – A criança tem que morar na Comunidade da Chacrinha para fazer parte da MIRATUS? 

R: Qualquer criança poderá participar das atividades da Miratus independente do seu local 

de moradia.  

5 – Esse esporte é olímpico? 

R: Sim, o badminton é um esporte olímpico. Ressalte-se que dois atletas da Miratus 

participaram dos jogos olímpicos no Rio de Janeiro:  (Ygor e Lohayny).  

6 – Quais os esportes que meu filho pode praticar na instituição? 

R: O único esporte desenvolvido na Miratus é o Badminton. 

7 – A associação possui alguma atividade de reforço escolar? 

R: Existe um projeto de reforço escolar que durou alguns anos, entretanto foi interrompido 

por falta de patrocinador.  

8 – Se meu filho estudar na parte da manhã ele poderá participar na parte da tarde? 

R: Sim, a Miratus trabalha com dois turnos. Se o aluno estuda na parte da manhã, ele 

poderá frequentar a Miratus na parte da tarde. Caso estude na parte da tarde, poderá 

frequentar a Miratus no horário da manhã. 

9 – As crianças tem direito a lanche? 

R: Os lanches são oferecidos quando há patrocínio para esta finalidade, mas não é algo 

frequente na Associação. 

 



 

10 – Durante as férias escolares a Miratus fica fechada?  

R: No período das férias escolares, em geral, as atividades são modificadas para possibilitar 

a frequência dos nossos alunos de acordo com a disponibilidade dos treinadores e 

colaboradores.  

11 – O meu filho(a) tem problema de relacionamento, ele pode frequentar as aulas de 

badminton? 

R: Sim, é importante que saibamos tipo de dificuldade a criança tem para podermos ajustar 

os treinos afim de que possa acompanhar as aulas e se desenvolver no grupo. O esporte 

ajuda na formação cidadã por força do respeito que se deve ter às regras do esporte e o 

respeito ao adversário. O badminton é um esporte que trabalha a questão do respeito e da 

gentileza.  

12 – Conheço uma criança que tem problema auditivo, quase não ouve, ele pode praticar 

esse esporte? 

R: Sim, o badminton é um esporte que pode ser praticado por qualquer pessoa que tenha 

dificuldades auditivas, em qualquer grau. Há inclusive o treinamento de alto rendimento 

para atletas com dificuldades auditivas que participam de competições específicas e 

também da Para Olimpíada.  

13 – De que forma se pode ajudar a instituição? 

R: A Miratus pode receber qualquer tipo de contribuição de pessoa física ou jurídica. Essas 

contribuições podem ser em valores monetários, em materiais esportivos, alimentos 

próprios para ajudar na performance dos treinos, voluntários de educação física, 

voluntários na área de saúde e qualquer contribuição que possa ajudar na continuidade 

deste projeto.   

14– A Miratus aceita trabalho voluntário? Como podemos ajudar? 

R: Sim, a Miratus aceita trabalho voluntário. Para se inscrever, o pretendente deverá 

agendar reunião com os responsáveis pela seleção através dos telefones de contatos 

disponíveis no site. 

15 – Como os pais participam das atividades da instituição? 

R: Os responsáveis participam sempre que há atividade de apresentação dos alunos, de 

reuniões periódicas para repassar informações necessárias e ouvir dos responsáveis as suas   

contribuições.  

 

 

 


