
 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prática de Linguagem: Leitura e escrita; Oralidade; Escrita (autônoma).  

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura; Produção de texto oral e escrito. 

 

Muitas pessoas ficam famosas fazendo vídeos sobre livros e outras coisas que gostam.  

 

Essas pessoas são chamadas de Vlogueiras. Leia um trecho de uma reportagem sobre este 

assunto: 

 

Os 6 maiores Vlogs Brasileiros 

Rafaela Rodrigues 

 

A nova moda entre os jovens é acompanhar canais da plataforma 

YouTube, onde os criadores dessas páginas são intitulados de 

“vloggers”. Em sua maioria formada por jovens, os vlogueiros são os 

novos formadores de opinião entre a juventude Brasileira, e estão 

dominando outras vertentes além da internet, como as livrarias, as 

emissoras de tv aberta e os teatros.  

Fonte: https://medium.com/@aecahiperlink/os-6-maiores-vlogs-brasileiros-9468a1bb13a8 

 

1- Você acompanha canais do YouTube? 

 

(   ) Sim   (    ) Não  

 

2- De acordo com o texto que você leu, por que podemos afirmar que é importante ter 

cuidado com o que assistimos ou com o que transmitimos nesses canais? 

 

(A) Porque podemos ser multados.  

(B) Porque muitas pessoas acompanham e os Vlogueiros são formadores de opinião. 

(C) Porque podemos perder dinheiro. 

  

https://medium.com/@aecahiperlink/os-6-maiores-vlogs-brasileiros-9468a1bb13a8
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3- Pam Gonçalves é uma escritora que faz sucesso com seus vídeos divertidos de 

resenhas de livros. Leia sua apresentação:  

 

Oi, eu sou a Pam Gonçalves. Tenho 26 anos, sou 

catarinense e formada em Publicidade e 

Propaganda. Sim, sou da geração Harry Potter e 

com muito orgulho. Foi J. K. Rowling e Meg Cabot 

que plantaram as sementinhas para que eu 

chegasse até aqui. Tiveram influência na minha 

adolescência e também nas minhas decisões 

depois de adulta. 

Quando eu era mais jovem, falar com meus amigos sobre livros era raridade, portanto eu 

comecei a procurar na internet pessoas que também gostavam de ler. Em 2009 criei um blog para 

falar sobre literatura para jovens, pois não encontrava espaço algum que reunisse as informações 

que eu tanto queria. Naquela época tudo não passou de um hobby. Em 2010 comecei a gravar 

vídeos também sobre livros, mas o Youtube não era nem perto do que é hoje. Com o apelo e o 

grande crescimento do público pedindo conteúdo audiovisual acabei fechando o blog em 2014 e me 

dedicando exclusivamente ao meu canal do YouTube. 

Durante todo esse tempo, enquanto eu falava sobre os livros de grandes autores que eu 

admirava, eu até me arriscava na escrita, mas nunca imaginei que isso poderia sair dos arquivos do 

meu computador.  

Mas é claro que toda essa magia dos livros nunca vai parar de me surpreender. Em 2015 a 

Galera Record me convidou para publicar um romance e, logo em seguida, também recebi o convite 

para um projeto envolvendo contos de booktubers. O que resultou no lançamento de O Amor Nos 

Tempos de #Likes (Junho de 2016) e Boa Noite (Setembro de 2016). 

Fonte: https://medium.com/pamgoncalves/quem-%C3%A9-pam-gon%C3%A7alves-d554d469b18d Acesso em 

19/08/2020. 

 

4- Por que a Pam criou um blog em 2009? 

  

  

 

5- Qual o assunto que a Pam mais gosta de abordar em seus vídeos? 

  

  

http://www.youtube.com/tvgarotait
https://medium.com/pamgoncalves/o-amor-nos-tempos-de-likes-f28ef4cdae07
https://medium.com/pamgoncalves/o-amor-nos-tempos-de-likes-f28ef4cdae07
https://medium.com/pamgoncalves/boa-noite-10bc32e50b4a
https://medium.com/pamgoncalves/quem-%C3%A9-pam-gon%C3%A7alves-d554d469b18d


 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

6- Pam Gonçalves diz que foram os autores de Harry Portter que influenciaram ela quando 

ela era mais jovem. Você já leu esse livro ou já assistiu ao filme? 

  

 

Fonte: pixabay.com 

 

Se possível, assista ao vídeo da Pam Gonçalves em que ela fala sobre seus 5 livros preferidos, 

disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=rg8B3_m2aVQ&feature=emb_logo 

 

Que tal brincar de “vlogger”? Primeiro é necessário planejar e organizar o que você deseja falar. 

Escolha um assunto que você goste bastante, por exemplo: dicas de saúde; dicas de leitura; dicas 

de jogos; culinária; ensinar algum conteúdo da escola; dicas de como estudar e se divertir durante 

a pandemia; um experimento de ciências, etc.  

 

7- Então, sobre o que você gostaria de falar? 

  

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=rg8B3_m2aVQ&feature=emb_logo

