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Objetivos 

 

Verificar a capacidade de: 

 compreender textos e imagens e relacioná-los à própria produção escrita; 

 produzir página de diário pessoal com conteúdo, estrutura e linguagem adequados. 
Observe as imagens e leia os textos abaixo. Em seguida, imagine que você é um 

dos turistas brasileiros retidos pelas chuvas no Peru e escreva páginas de um diário 

pessoal, relatando as experiências que viveu durante três dias.  

Instruções complementares  

 Se preferir, crie mais que três páginas do diário. 

 Os textos a seguir devem ser o ponto de partida para a produção do diário. Mas você 

pode inventar novos fatos que comprovem ou desmintam as notícias do dia.  

 Não se limite a relatar os fatos. O(A) autor(a) do diário deve revelar também o que 

fazia, pensava e sentia.  

 Ao terminar a primeira versão, faça uma cuidadosa revisão do texto e passe-o a 

limpo de acordo com as instruções de seu professor. 
 

 
Texto 1 

25/01/2010 - 21h02 

Chuva deixa 2.000 turistas presos perto de Machu Picchu 
As fortes chuvas que atingem a região de Cuzco, no Peru, bloquearam a ferrovia que dá 

acesso ao sítio arqueológico de Machu Picchu, deixando 2.000 turistas presos (...) 

(Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u684460.shtml>. 

Acesso em: 1º fev. 2010.) 
Vocabulário 

Machu Pichu - cidade pré-colombiana bem conservada, localizada a 2.400 metros de 

altitude, no Peru. Construída no séc. XV, é provavelmente o maior símbolo do Império 

Inca. 
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Texto 2  

26/01/2010 – 06h29  

Cerca de 100 brasileiros estão entre os turistas ilhados no Peru 
Cerca de 100 brasileiros estão entre os 2.000 turistas ilhados desde domingo em Aguas 

Calientes, vizinha a Machu Picchu, no Peru (...)  

As chuvas que caem na região são as mais intensas dos últimos 15 anos (...)  

(Adaptado de: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u684580.shtml>. 

Acesso em: 1º fev. 2010.) 

 

 

 
Vocabulário 

Cuzco – (ou Cusco) era o mais importante centro administrativo e cultural do Império 

Inca. Cuzco está situada no Vale Sagrado dos Incas, na região dos Andes, e sua população 

é de cerca de 300.000 habitantes.  

Lima – capital do Peru. Está a 1.100 quilômetros de Machu Pichu. 

Aguas Calientes – é uma pequena cidade, localizada em um vale 450 metros abaixo de 

Machu Pichu, onde ficam as pousadas, restaurantes e serviços utilizados pelos viajantes 

que vão visitar as ruínas incas. 
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Bolacha 

A brasileira conta que outro motivo de tensão entre os turistas ilhados são os 

mantimentos, cada vez mais escassos. "Os preços dispararam e o dinheiro está 

acabando", afirma. "Os locais que aceitam cartões de crédito estão sendo mais procurados, mas muita gente já 

não tem como comprar comida." "Alguns amigos meus 

já estão comendo só bolacha", acrescenta a brasileira.  

M. C. afirma que passou a noite abrigada em um centro cultural local e teve sorte por 

estar com seu "próprio saco de dormir". "Os que não tinham eram obrigados a dormir 

em pedaços de papelão que estavam sendo vendidos", diz a brasileira. (...) 

(Adaptado de: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u684813.shtml>. 

Acesso em: 1º fev. 2010.)  

 

 

Texto 5  

26/01/2010 - 15h57  

Chuva mata argentina e guia turístico em Machu Picchu, diz rádio 
Uma turista argentina e um guia turístico peruano morreram em dois deslizamentos de 

terra registrados no Caminho Inca que leva às ruínas de Machu Picchu (...)  

As mortes se somariam às oito registradas desde domingo (24) em Cuzco (...)  

O governo peruano começou a retirar 20 turistas australianos, brasileiros e americanos - 

- todos com problemas de saúde -- de Machu Picchu (...)  

No povoado de Machu Picchu, aos pés do conjunto arquitetônico inca, foram 

improvisadas tendas de campanha na praça central do lugar. (...)  

(Adaptado de: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u684829.shtml>. 

Acesso em: 1º fev. 2010.) 
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Texto 7  

27/01/2010 - 22h10  

 

Itamaraty espera autorização do Peru para resgatar brasileiros 
O Ministério das Relações Exteriores do Peru ainda não autorizou a entrada de quatro 

helicópteros e um avião disponibilizados pelo governo brasileiro para socorrer os 

turistas que estão presos em Aguas Calientes, informou hoje o Itamaraty. Segundo a 

embaixada, as autoridades peruanas preferem utilizar os próprios helicópteros. (...) 

Durante a tarde de hoje, os helicópteros peruanos voltaram a fazer o transporte de parte 

dos turistas. Pela manhã, os voos permaneceram suspensos, por conta da chuva. (...) 

(Adaptado de: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u685686.shtml>. 

Acesso em: 1º fev. 2010.) 
 

 

Texto 8  

27/01/2010 - 18h56  

Peru quer tirar cerca de 800 turistas de Machu Picchu ainda hoje 
da France Presse, em Cuzco 

(...) "As persistentes chuvas que caem na região andina de Cuzco atrasam os trabalhos 

de resgate", admitiu o primeiro-ministro peruano. (...) 

As autoridades peruanas responderam nesta quarta-feira às acusações de vários turistas 

que afirmaram haver discriminação contra latino-americanos para dar preferência a 

europeus ou norte-americanos. Turistas chilenos ilhados contaram que algumas pessoas 

pagavam até US$ 500 para entrar nos helicópteros, e outros compravam atestados 

médicos falsos para conseguirem embarcar. 

Velásquez negou a acusação e afirmou que a prioridade de embarque foi dada aos 

maiores de 60 anos, crianças e pessoas doentes. (...) 

(Adaptado de: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u685578.shtml>.  Acesso em: 1º fev. 2010.) 
 

 

Texto 9  

28/01/2010 - 21h46  

Bom tempo aumenta expectativa de brasileiros deixarem o Peru nesta sexta  
O estudante M. P. F., que viajou para Machu Picchu, no Peru, ficou alojado por dois 

dias no saguão de um hotel. Ele conta que começou a faltar comida nesta quinta-feira 
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(27). Segundo ele, houve divisão de tarefas entre todos os turistas. Somente após a 

chegada a Aguas Calientes, os jovens tiveram contato com o vice-cônsul do Brasil e 

puderam se alimentar melhor.  

Assim como M. P., outros doze brasileiros estão alojados em um hotel oferecido 

gratuitamente aos brasileiros. Mesmo assim, o governo está oferecendo ajuda financeira 

para custear o pagamento das hospedagens.  

"Acreditamos que se o tempo ficar assim [ensolarado, como nesta quinta-feira], amanhã 

todos os brasileiros conseguirão deixar Aguas Calientes e retornar ao Brasil", afirma. 

(Adaptado de: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/podcasts/ult10065u686111.shtml>. 

Acesso em: 1º fev. 2010.) 
 

 

Texto 10  

30/01/2010 - 02h11  

 

Termina operação de resgate de turistas ilhados em Machu Picchu  

 
A operação de resgate dos turistas que ficaram ilhados em Machu Picchu (...) terminou. 

(...) Os turistas foram levados para Cuzco, de onde saem os voos para os países de 

origem (...)  

Ainda há turistas no Camino del Inca, que permite chegar a pé até as ruínas incas. Essas 

pessoas devem ser resgatadas nos próximos dias por via aérea, já que a ferrovia ainda 

está interrompida. (...)  

 (Adaptado de: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u686924.shtml>. 

Acesso em: 1º fev. 2010.)  

 

 

Texto 11  

 

01/02/2010 - 05h43  

 

62 brasileiros resgatados no Peru desembarcam no RJ  

 
Sessenta e dois brasileiros que ficaram isolados por uma semana na cidade de Aguas 

Calientes por causa das enchentes no Peru chegaram por volta das 4h30 na base aérea 

do Galeão, no Rio de Janeiro. Vieram num avião da FAB (Força Aérea Brasileira), que 

partiu no final da tarde de ontem de Cuzco.  

 

Segundo a advogada F. F., que está entre os brasileiros resgatados, a maior lição dessas 

férias foi a solidariedade entre as pessoas. "Até desconhecidos se acolhiam como uma 

família", disse. Para M. F., de Santa Catarina, entrar no avião da FAB foi um alívio. 

"Pra gente, [o avião da FAB] é um pedacinho do solo brasileiro", disse. 

(Adaptado de: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u687384.shtml>. 

Acesso em: 1º fev. 2010.) 
Comentários/observações 

1. Se considerar a quantidade de fragmentos excessiva, exclua algum(ns).  

2. Verifique a necessidade de inserir outras palavras no “vocabulário”. 

3. Se achar mais apropriado, acrescente instruções mais detalhadas. 

4. Como se trata da primeira avaliação do ano, não deixe de orientar a turma sobre 

onde escrever a primeira versão (rascunho) do texto e sobre como passá-lo a limpo 

(se a lápis ou à tinta, em que tipo de folha, etc.). 
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ATENÇÃO: O texto solicitado avalia aspectos macro (progressão temática e a estrutura textual) e 

microestruturais (erros de grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular). O texto deve ter, no mínimo, 15 

linhas/ no máximo, 30 linhas, estar legível, coerente e coeso.  

 

Instruções para a produção do texto: 
 

1) Foco narrativo: A história deverá ser narrada de acordo com a solicitação do texto, caso haja. 
 

2) Se necessário, invente detalhes sobre os fatos e as personagens, para tornar a história mais interessante. 
 

3) Dê um título a seu texto. Não copie nada do texto de apoio. 

 

4) Quando terminar a primeira versão do texto: 
 

a) releia-o para corrigir problemas e fazer alterações que tornem a história mais interessante. 
 

b) crie um título; 
 
 
PARA OBTER UM BOM RESULTADO  
  

Observe se:  
a) revelou entendimento da proposta, isto é, se produziu uma narrativa adequada ao gênero 

solicitado;  
b) a história deve se basear no texto de apoio lido, iniciando-se e terminando de acordo com as 

instruções recebidas;  
c) o foco narrativo foi levado em consideração de acordo com a solicitação;   
d) há utilização coerente dos elementos narrativos: enredo, personagens, narrador, espaço, tempo;  
e) a história apresenta começo, meio e fim bem definidos;  
f) há utilização (ainda que mínima) de marcadores que revelem a passagem do tempo;  
g) os diálogos (caso tenham sido criados) estão bem organizados e pontuados;  
h) a paragrafação e a pontuação são corretas e contribuem para a clareza e o entendimento do texto;  
i) a grafia e a acentuação, principalmente das palavras mais comuns a essa faixa etária, estão 

corretas;  
j) o texto recebeu um título coerente com os fatos narrados. 

 


