
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os papais e mamães de Oda 

Cidade de Oda 

Suporte desde a gravidez, parto e até na criação 

Aplicativo de suporte à criação dos filhos 
Odakko 

 
pela Boshimo 

 

 

Vacinas!    Registro de Crescimento!    Informações sobre criação dos filhos na cidade! 

Aplicativo para a criação dos filhos conectado à comunidade 

O “Difícil” ficará 

mais fácil 
Agora você não se perde 

fazendo os cálculos e 

gerenciando os períodos 

complicados de 

Vacinação 

Conectado à 

comunidade 
Convenientemente chega 

tudo às suas mãos: 

Informações sobre a 

associação de bairro, 

instituições e eventos da 

região 

A criação que 

todos curtem 
É possível compartilhar as 

informações do registro 

de crescimento e as 

lembranças com toda a 

família 

Vacinação! 

Registro de 

crescimento 

Informações da 

cidade 

Pesquise pelo aplicativo 

母子モ 

Se você fala Japonês 

Ou baixe pelo App Store e Google Play 

＼É possível utilizar o Boshimo em outros idiomas! Inglês, Chinês, Português e outros 10 idiomas／ 

O sistema de tradução do site é pelo Google Tradutor, caso não esteja visualizando,  
verifique a barra de configuração do seu computador 

Acesse:    www.mchh.jp 



 
Aplicativo seguro para a criação dos filhos que se conecta à comunidade 

“Tenho muitas coisas para fazer”, vamos te ajudar a 

facilitar! 

É fácil gerenciar com o celular as Vacinações que 

sempre são esquecidas 

As informações da cidade chegam facilmente 

Você fica mais tranquila sabendo das 

informações sobre a criação dos filhos na sua 

região 

Vacinação! Informações da cidade 

Mostra para você o dia ideal para a Vacinação 

Não precisa mais de agendas complicadas! 

O aplicativo calcula automaticamente a próxima data 

de Vacinação conforme a data de nascimento 

Envio de informações da cidade 

Não perde nenhuma informação sobre a criação dos 

filhos! Você recebe todas as informações sobre 

“Leitura para crianças”, “Dicas de Criação” e “Vida 

cotidiana” 

Sistema de notificação do dia da Vacinação 

Receba a notificação da Vacinação uns dias antes por 

janela Popup! Você fica mais tranquila e não esquece 

da vacina mesmo estando nos dias mais corridos 
Pesquisa de Instituições que ajudam na criação dos filhos 

Você acha fácil! 

É possível pesquisar Hospitais e outras instituições que 

não podem faltar para a criação dos seus filhos 

pertinho da sua residência! 

Registro de 

crescimento 
Registre as lembranças e as informações de crescimento do dia-a-dia 

Poste fotos de tudo o que o seu 

filho conseguiu aprender no dia! 

Deixe salvo o aumento de peso 

durante a gravidez e os detalhes 

do crescimento para que o 

aplicativo transforme em gráficos! 

Verifique facilmente as diferenças! 

É possível compartilhar os 

registros com os familiares. 

Os vovôs também poderão 

acompanhar o crescimento 

do netinho 

 

Veja a forma de utilização do aplicativo pelo Youtube 

Assista pelo celular ou computador todas as funções do aplicativo. “Quando que eu devo 
utilizar o aplicativo?”  Apresentamos num vídeo super fácil de entender as funções que serão 
úteis desde o período da gravidez até a criação do filho 

Outras informações: Prefeitura de Oda 
Setor de saúde    Tel: 0854-83-8107 
Suporte à criação dos filhos 

08:30 – 17:15 
Informações sobre o aplicativo:  
boshi_info@cc.mti.co.jp 

mailto:boshi_info@cc.mti.co.jp

