
 

 

O Cantinho do Mimo 

O Cantinho do Mimo é um Centro de Desenvolvimento, Reabilitação e Bem-

Estar da Criança e da Família, que pretende dar resposta às necessidades do 

dia-a-dia de cada um, desde a gravidez, até à idade adulta. Para tal, dispõe de 

uma equipa de diferentes profissionais, quer da área da saúde, quer da área da 

educação e bem-estar. Atuamos, não só na área da reabilitação, como também 

na área da promoção da saúde e prevenção da doença. 

Aqui damos importância aos “pequenos grandes pormenores” que fazem toda a 

diferença! O rigor, o profissionalismo, o empenho, a dedicação, a empatia, o 

respeito e a confiança são valores que pautam toda a nossa atuação.  

Os nossos serviços estão divididos em 3 Cantinhos: Cantinho dos Papás; 

Cantinho das Crianças e Cantinho dos Avós. 

Cantinho dos Papás 

O Cantinho do Mimo é um 

espaço que acolhe e acompanha todos 

os Pais ao longo do processo de 

construção da sua parentalidade! 

Construção essa que advém do 

somatório de vitórias e erros e da 

ambivalência de sentimentos. Neste 

processo de ensino-aprendizagem constantes, que se inicia ainda no período de 

gravidez, toda a Equipa do Cantinho se dedica a devolver aos Pais a confiança 

e segurança necessárias ao papel que representam (especialistas dos seus filhos)!  

Teremos todo o prazer em fazer esta caminhada com cada família, estando 

convictos de que juntos permitiremos que toda a experiência da parentalidade seja 

vivenciada de uma forma informada, tranquila e gratificante, atingindo o seu objetivo: 

criar adultos saudáveis e felizes.  

Os serviços dirigidos aos pais são: 



 

 

- Especialidades médicas 

- Especialidades terapêuticas  

- Curso de pré e pós-parto 

- Exercício físico no pré e no pós-parto 

- Yogilates para grávidas e recém-mamãs 

- Apoio e acompanhamento na amamentação 

- Apoio a pais adotivos 

- Massagem da grávida 

- Drenagem Linfática Manual 

- Serviços para recuperar a forma da mamã (nutrição e tratamentos de estética) 

- Coaching para pais 

 

Cantinho das crianças 

 No Cantinho do Mimo temos um conjunto de 

profissionais que procuram facilitar e promover o 

desenvolvimento infantil, utilizando ferramentas e 

estratégias adequadas e adaptadas à realidade de 

todas as crianças. Aqui, procuramos caminhar de 

mãos dadas pelo caminho do desenvolvimento, quer 

este esteja a ser feito sem qualquer tropeço, quer 

existam obstáculos que tenham de ser ultrapassados. 

Enquanto a criança cresce e desenvolve, vai ganhando 

controlo sobre o seu corpo, evoluindo de gestos mais 

bruscos a movimentos mais precisos e refinados. As maiores conquistas ocorrem 

durante os primeiros anos de vida e determinam, em grande parte, o tipo de 

adulto que a criança se tornará.  



 

  

 

A criança é criativa e exploradora. Aprende por causa/ efeito e imitação. Deste 

modo, a correção e coerência dos comportamentos dos principais cuidadores são 

fundamentais para o seu desenvolvimento. 

 Os serviços dirigidos às nossas crianças são: 

 - Especialidades médicas  

- Especialidades terapêuticas (Terapia da Fala; Terapia Ocupacional; 

Psicologia; Fisioterapia; Psicomotricidade)  

 - Babyoga e Playoga 

 - Yoga Pais & Filhos 

 - Massagem do bebé 

 - Reabilitação infantil 

 - Osteopatia pediátrica 

 - Cinesioterapia respiratória 

 - Reeducação Postural Global (RPG) 

 - Hipoterapia 

 - Apoio educativo 

 - Orientação escolar e vocacional 

 - Música 

 - Special Babysitting 

 

 

 



 

 

Cantinho dos avós 

 O envelhecimento é um 

acontecimento natural, gradual e 

inevitável, acontecendo de forma 

progressiva. No entanto, nesta fase 

da vida, é necessário 

desenvolverem-se estratégias e 

atitudes que permitam desfrutá-la de 

uma forma bem-sucedida, quer a 

nível físico, quer a nível psíquico e social. Vivenciar esta etapa com saúde, 

autonomia, independência e bem-estar é o desejo de todos. A equipa do Cantinho 

do Mimo procura auxiliar no encontro do equilíbrio entre o declínio das diversas 

capacidades, consequente do processo natural de envelhecimento ou de alguma 

condição de saúde específica, e a obtenção dos objetivos que cada um deseja! 

De mãos dadas viveremos mais anos e mais felizes!   

 Os serviços dirigidos aos avós são: 

 - Especialidades médicas e terapêuticas 

 - Curso para avós 

 - Reabilitação geriátrica 

 - Programas de atividade física e estimulação cognitiva 

 - Soft Playoga 

 - Consulta do pé diabético 

 - Podologia 

 - Programa de bem-estar para diabéticos 

 - Senior sitting 


