DEFINA METAS!

Worcester Public Schools

TRABALHE MUITO
TENHA SUCESSO

ESCOLHA

AP!
Pais e Responsáveis
Como você pode ajudar seu filho
preparar para o AP no colégio:
• Cria um espaço para lição de casa
longe da TV
• Lembrar o seu filho para terminar toda
a lição de casa antes do horário de TV
• Conversar regularmente com o
professor do seu filho
• Encorajar a leitura diária
• Ajudar o seu filho definir metas
• Ajudar a fazer da aprendizagem
divertido e recompensador

ADVANCED
PLACEMENT
PROGRAM
(PROGRAMA DE “COLOCAÇÃO AVANÇADA”,
que são classes oferecidas já no colegial, nos
EUA, que equivalem a cursos que valem crédito
de nível universitário, para os melhores alunos)

Coisas para fazer:
• tarefas
• lição de casa
• defina metas!

•Verifique

AP
PORTUGUESE

COMECE A PENSAR SOBRE O COLEGIAL!
Escolher AP
Você está pronto para uma experiência de aprendizagem única que te ajudará a ter sucesso na faculdade? Pelas
matérias e exames de nível da faculdade do AP, você pode ganhar créditos de faculdade, se destacar no processo
da matrícula e aprender de alguns dos professores mais dedicados, habilidosos e inspiradores.

Um Tipo de Aula Diferente
No momento em que você entra numa sala de aula AP, você vai notar a diferênça - na forma de abordagem do
assunto pelo professor, na atitude de seus colegas de classe, na forma em que você começa a pensar. Nas salas
de aula o foco não e o da memorização de fatos e números. Ao invés disto, você estará engajado em intensas
discussões, resolvendo problemas de forma colaborativa e aprender a escrever com clareza e de forma persuasiva.

Encontre sua Paixão
Das 20 matérias AP disponíveis para a escolha, você poderá explorar os seus interesses e descubrir novas
paixões. Nas aulas AP você estudará assuntos e idéias fascinantes que possivelmente venham a ser a fundação da
sua especialização na faculdade ou a sua carreira. .

Prepare-se para ter Sucesso na Faculdade
As matérias AP podem te ajudar a adquirir as habilidades e os hábitos que você precisará para ter sucesso na
faculdade. Você aprimorará as suas habilidades de redação, aguçará as suas habilidades de resolução de
problemas, aprenderá planejamento de tempo, criará disciplina e desenvolverá hábitos de estudo. Ao entrar na
faculdade já tendo créditos AP, você terá tempo para ir direto para matérias de anos mais avançados, seguir dupla
carreira universitária, ou estudar no exterior.

O Que Posso Fazer Desde Já para me Preparar para o AP no Colegial?
•

Ser um bom estudante

•

Fazer todas as lições de casa todos os dias

•

Pedir a um professor ajuda adicional se você não entender alguma coisa

•

Estabelecer metas elevadas para si mesmo

•

Procurar livros que você adora e ler todos os dias

* AP US History * AP Calculus * AP English Literature and Composition * AP Environmental Science * AP Physics *
* Music Theory * Studio Art * AP World History * AP Human Geography * AP Psychology *
* AP Government and Politics * AP Modern European History * AP English Language and Composition *
* Art History * AP Chemistry * AP Biology * AP Economics * AP Statistics * AP Spanish * AP Computer Science*

