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        Temos um(a) vencedor(a)!

(a) It's a competition among neighbors to choose the most beautiful garden in the neighborhood. É uma 
competição entre vizinhos para escolher o jardim mais bonito da vizinhança.
(b) The winner is Mr. Addison, an eighty-year-old man who loves gardening. O vencedor é o sr. Addison, um 
homem de oitenta anos que adora jardinagem.
(c) Because his garden is so big and beautiful that you could take a walk in it. There are fruit trees and this 
time of the year you can admire eighteen different kinds of flowers. Porque o jardim dele é tão grande e  
bonito que você poderia passear nele. Há árvores frutíferas e nessa época do ano você pode admirar  
dezoito tipos diferentes de flores.

(a) It’s a competition called “Dancing with the Stars”. É uma competição denominada “dançando com as 
estrelas”.
(b) The winner was Miss Duarte who danced all night long. A vencedora foi a senhorita Duarte que dançou a  
noite toda.
(c) Because she danced pretty well and she certainly has the capacity to be a phenomenal talent. Porque 
ela dançou muito bem e ela certamente tem a capacidade de ser um talento fenomenal. 

(a) It is a competition among designers to choose the drawings for a new magazine.
(b) The winner? Oh… I am the winner.
(c) Because the judges thought I was the most creative and they loved my ideas too. They loved my 
characters, caricatures and cartoons. 
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(a) What kind of competition is this? Que 
tipo de competição é essa?

 (b) Who is the winner? Quem é o/a 
vencedor(a)?

 (c) Why did the judges choose this person 
as the winner? Por que os juízes 
escolheram essa pessoa como 
vencedor(a)?
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