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O MVBGC aceita inscrições e associações por meio de seu Portal Pai. Se você não tiver uma 

Conta do Portal dos  Pais, siga as etapas abaixo para criar uma nova conta no Portal dos Pais.  Para 
usuários recorrentes: Vá para a página 2 e siga as etapas para fazer login no portal pai.  NÃO 
CRIE UMA NOVA CONTA. 

 
Criando uma nova conta 

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

Passo Ação 
1 A. Visite o site do Clube: (www.mvbgclub.org) 

B. Selecione a guia Portal pai e clique em Precisa de uma oginaL?  botão. 
C. Preencha o formulário.  O sistema verificará automaticamente se existe uma conta existente 

(correspondida por e-mail). Se existir uma conta corrente, o progenitor será correspondido aos 
dados do agregado familiar existentes que já se encontram no sistema. Se a conta corrente ainda 
não existir, uma nova conta será criada. 

a. Nota: Se o sistema encontrar um problema ao encontrar várias correspondências, o pai 
será solicitado com um aviso para ligar para 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. Siga as instruções na página 2 para fazer login no Portal Pai 

 
 

http://www.mvbgclub.org/
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Efetuando login no Portal Pai  

As etapas abaixo descrevem o processo de logonno  portal pai.  
Se você nunca fez login no Portal dos Pais, siga as instruções para criar uma nova conta. 
 

As etapas abaixo abordam o processo de login em sua conta do portal pai no portal pai. 
 

Passo Ação 
1 Para iniciar sessão no portal principal do seu Clube, introduza o seu nome de utilizador e 

palavra-passe e clique em Iniciar sessão. Você pode clicar em Esqueceu a senha  para redefinir 
a senha da sua conta e receber um link de redefinição por e-mail.  
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Pai/Responsável: Registrando-se para o Acampamento de Verão 

Novos usuários: siga as etapas para criar uma conta no Portal dos Pais 

Usuários recorrentes: Siga as etapas abaixo para fazer login no seu portal pai 

As etapas abaixo cobrem o processo que você seguirá para 
SE INSCREVER PARA O ACAMPAMENTO DE VERÃO 2023 

on-line através do Portal dos Pais. 

Pass
o 

Ação 

1 Faça login no portal e clique no  botão Procurar Registro do Programa. 
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2 Selecione Summer Camp 2023 no  lado esquerdo da tela. 
 

  
3 Clique em  Inscrever-se para se registrar ou em Inscrever-se > Lista de Espera se não houver 

vagas disponíveis.   

  
4 Na próxima tela, selecione cada criança para a qual você deseja comprar o registro e clique 

em Avançar. Nota: Você pode criar um novo contato em tempo real clicando na  opção 
Adicionar Membro da Família nesta tela. 
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5 Umnswer o  formulário  de Perguntas de Associação/Registro para cada registrante e clique 

no  botão Avançar. 

 
6  Revise e assine todos os  contratos e clique no  botão Concluir 

 
7 Revise o resumo da transação. Se aplicável, clique no carrinho para inserir os cupons.  Clique 

em Pagar agora.  PARA FAMÍLIAS COM duas criancas ou mais , Digite SIBLINGS para o código 
do cupom e clique em Apply Code 
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8 Selecione either Efetuar Pagamento ou Pagar no Club. Nota: Ao clicar em Efetuar 

pagamento, você será levado a uma tela de pagamento com cartão de crédito. 

 
 

9 Depois de se inscrever em um programa, o pai / responsável terá a capacidade de visualizar 
todas as Associações e Registros pertencentes a contatos dentro de sua casa. 

10 Na página Pagamento Concluído, você tem as seguintes opções: 

o Exibir ou imprimir recibo 
o Navegue de volta para a home page da Conta 
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Para famílias que procuram assistência financeira: Entre em contato com as seguintes agências antes de 
procurar assistência do MVBGC: 

• Carol Bergen em Baily Boyd (cbergen@baileyboyd.com) ou  
• O Centro deRecursos F amily em MV Community Services 508-693-7900 x406 

mailto:cbergen@baileyboyd.com
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