VAMOS FALAR
DE AP
®

Está interessado em aprender mais sobre cursos AP? Esta conversação inicial pode ajudá-lo a
falar com um conselheiro acadêmico ou professor sobre o que faz realmente sentido para si.

Qual o curso
AP correto
para mim?
Começa tudo com seus
interesses. A maioria das
escolas oferece uma seleção
de cursos AP, então é importante
manter sua mente aberta – pode
existir um curso AP em que
você não tenha pensado, mas
que o possa ajudar a alcançar
seus objetivos.

1.

Pense sobre quais são seus interesses:
–	De que cursos gosta mais na escola? Em que matérias obtém seus melhores
resultados?
–	Que cursos universitários está pensando seguir? Que carreiras profissionais o
entusiasmam mais?

2.

Pergunte a seu conselheiro acadêmico ou professor as
seguintes questões:
– Que cursos AP é que nossa escola oferece?
– Tem cursos AP disponíveis, nos quais eu provavelmente obteria bons resultados?
–	Tem outros cursos que me podem ajudar a ser bem sucedido em AP ou que me
podem ajudar a preparar melhor para a universidade e para carreiras profissionais?

Que passos
tenho de
seguir?
Seu conselheiro acadêmico
e professores podem ajudar
a recolher a informação que
necessita. Eles vão ajudá-lo
a entrar no curso certo no
momento certo.

3.

Descubra como funciona o AP em sua escola.
– Existem alguns requisitos para os estudantes se inscreverem em AP?
– Qual é a data limite de inscrição em sua escola?
–	Sua escola integra os resultados AP em sua média escolar, e se sim, como?
–	Qual o custo de fazer o Exame AP? Existe alguma ajuda para o pagamento?
– Posso falar com um estudante que já tenha feito o curso AP?
– O que devo partilhar com meus pais/tutores?
–	Que volume de trabalho posso esperar de um curso AP em nossa escola?
–	Existem grupos de estudo ou pessoas que possam oferecer ajuda se eu precisar?
– O que posso fazer a seguir para me ajudar a preparar para o AP?

© 2014 The College Board. College Board, AP and the acorn logo are registered trademarks of the College Board.

13b-8222

