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INSCRIÇÕES  
Usuários novos ou retornando 
Novos usuários: Siga os passos abaixo para criar uma nova conta no Portal dos Pais 
Usuários que já tem uma conta: Vá para a página 2 e follow os passos para entrar no Portal 
dos Pais 
 

Criando uma nova conta 

As etapas abaixo abrangem o processo de criação de uma nova conta no portal dos pais. 

Passo Compartilhar 
1 A. Acesse o site do Clube: (www.mvbgclub.org) 

B. Selecione a guia Portal dos Pais e clique em Precisar de um botão de login? 
C. Preencha o formulário. O sistema verificará automaticamente se existe uma conta 

existente (combinada por e-mail). Se existe uma conta corrente, o pai será compatível com 
os dados domésticos existentes que já estão no sistema. Se a conta corrente ainda não 
existir, uma nova conta será criada. 

a. Nota: Se o sistema encontrar um problema para encontrar várias partidas, o 
pai será solicitado com um aviso para chamar o Clube para obter mais 
suporte. 

D. Clique em Enviar para criar a nova conta.   Um e-mail de boas-vindas com um link de 
confirmação será enviado para o endereço de e-mail dos pais. 

E. Follow as instruções na página 2 para login no Portal dos Pais 

 
 

http://www.mvbgclub.org/
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Registro no Portal dos Pais  

As etapas abaixo descrevem o processo de registro no portal dos pais.  
Se você nunca registrou o  Portal dos Pais, siga as instruções para criar uma nova conta 
. 

As etapas abaixo cobrem o processo de login na conta do portal dos pais no portal dos pais. 
 

Passo Ação 
1 Para entrar no portal pai do seu Clube, digite seu nome de usuário e senha e clique  em Login. 

Você pode clicar em Esquecindo senha para redefinir a senha da sua conta e receber um link 
de redefinição via e-mail.  
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Pai/Guardião: Criando uma Associação Online 

Novos usuários: Siga os passos para criar uma conta no Portal dos Pais 

Usuários retornando: Siga os passos abaixo para fazer login no seu Portal dos Pais 

As etapas abaixo abrangem o processo que você seguirá para criar uma nova assinatura on-
line através do Portal dos Pais. 

Pass
o 

Ação 

1 Faça login no portal e clique no botão Procurar Membros. 
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2 Selecione uma categoria de associação. 
 

 
3 Selecione o Tipo de Associação que você gostaria de comprar. 

 

 
  



Adesão 2022  página 5 

4 Na próxima tela, selecione cada criança para a quais você gostaria de comprar a assinatura e 
clique em Seguir. Nota: Você pode criar um novo contato em tempo real clicando na  opção 
Adicionar membro doméstico a partir desta tela. 
 

 
5 Umnswer o  formulário Perguntas de Adesão e clique no  botão Seguinte. 

 
6 Revise e assine os contratos e clique no  botão Terminar 
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7 NOTA: Para obter adesões adicionais na mesma transação, clique no botão Voltar a navegar. 
Quando todas as adesões estiverem concluídas, clique no  botão Seguir. 

  
8 A. Selecioneether Fazer Pagamento ou Pagar no Clube. Nota: Ao clicar em Fazer 

Pagamento, você será levado para uma tela de pagamento de cartão de crédito. 

 
9 Na página Pagamento Completo, você tem as seguintes opções: 

•  

o Exibir ou imprimir recibo 
o Navegue de volta para a página inicial da conta 
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