
 
 

Teste 
Que tipo de G.O. és? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qual é o teu momento Club Med favorito? 
 

Quando encontro os meus amigos no mini Club 

Quando posso provar 3 sobremesas no buffet 

Quando mergulho nas ondas em família 

Quando ganho uma medalha no torneio de ténis 

 

2. Se pudesses vestir a tua roupa favorita todos os dias, o que vestirias? 
 

O fato de banho para mergulhar na piscina 

Um fato de pirata ou princesa 

Calções desportivos para brincar ao ar livre 

O meu avental de cozinheiro para preparar doces todos os 

dias 

3. Qual é a primeira coisa que colocas na mala? 

As minhas sapatilhas de corrida para ser o mais veloz 

Máscara e snorkel para nadar com peixes coloridos 

4. Qual é o teu talento secreto? 

Transformar tudo em bolos 

Saber um milhão de anedotas 

O meu bloco de notas para escrever todas as receitas novas 

O meu conjunto de magia para fazer truques novos todos os 

dias 

 

 

Correr a uma velocidade superior à da luz 

Mergulhar num banho de espuma 
 

5. Qual é a melhor forma de começar o dia? 

Saltar da cama e acordar a minha família 

Pequeno-almoço com pão, manteiga, compota e 

cereais 

 

 
Saltar da cama e acordar a minha família 

Pequeno-almoço com pão, manteiga, compota e 

cereais 

 

Qual o emoji que melhor te representa? 

 
6. Qual é o teu maior sonho? 

Nadar com golfinhos Viver num país mágico onde as casas são feitas de chocolate 
Voar até tocar nas nuvens Brincar sempre sem ter de ir à escola 

7. Qual é o teu Crazy Sign favorito? 

Agadou dou dou Sunlight dos trópicos Dança Kuduro C’est la vie 



 
 

Teste 
Que tipo de G.O. és? 

Agora que respondeste a todas as perguntas, chegou o momento de 

descobrir que tipo de G.O. melhor te representa. 

Observa os símbolos ao lado de cada resposta e conta-os. 

Qual é o que aparece mais vezes? Vê a secção abaixo e descobre 

 o perfil de G.O. que corresponde ao símbolo. 
 

G.O. Desportista 
Não paras um instante. Adoras viver ao ar livre e 

todo o tipo de brincadeiras no exterior. Gostas de 

manter a forma e experimentar todos os desportos 

mais recentes. 

Estás sempre à procura de novos desafios 

para superar e aventuras para viver. 
 

G.O. Chef 
Do pequeno-almoço ao jantar, para ti é sempre uma festa! 

Seja doce ou salgado, escolhes sempre os pratos mais 

saborosos. Em casa também queres sempre cozinhar e 

ajudar os teus pais com pratos saudáveis e bolos 

deliciosos. 
 

G.O. Desportos aquáticos 
Da piscina aos oceanos, o teu elemento é a água. Adoras 

deslizar na água ao fazer windsurf e estás a treinar para 

o dia em que serás tão veloz como um golfinho. Sabes os 

nomes de todos os peixes e sonhas poder 

respirar debaixo de água para poderes lá passar os teus 

dias. 

 

G.O. Mini Club 
O engraçadinho da família? És tu! Tens sempre uma 

anedota na ponta da língua e fazes todos os teus 

amigos rir à gargalhada. És um ator nato, o palco é o 

teu ambiente natural e, além disso, tens um trunfo na 

manga: para ti, a magia é uma brincadeira de crianças. 


