
Trabalho de Pesquisa de Verão AP 2018-2019 

 

A tarefa de verão para esse curso é sobre a sua preparação para realizar o trabalho independente 

em seu projeto de pesquisa durante o ano. O trabalho é para que você pense sobre seus 

objetivos, interesses e tópicos em potencial. O trabalho é para que você pense sobre o 

gerenciamento do tempo e da tarefa. 

 

Parte Um: Explorando a Vida de um Pesquisador 

 

Leia The Checklist Manifesto e faça anotações. As anotações devem ser pessoais, não analíticas. 

Quero que você escreva de maneira intensa sobre o que aprendeu com esse texto e como você 

pode aplicar isso à sua pesquisa e seu trabalho. Suas anotações podem ser feitas da forma que 

você desejar. Mas espero o seguinte: 

● Citações do texto 

● Conexões com a sua própria prática como aluno 

● Objetivos e ideias para este ano 

● Histórias, exemplos e anedotas que foram importantes para você 

● Uma avaliação honesta de si mesmo como aluno (Quais são as suas dificuldades? Quais 

são os seus hábitos? Como você deseja crescer como aprendiz?) 

Quantas páginas de anotações? Dez ou algo assim.  

 

Haverá uma Discussão de Desempenho do Aluno com nota e uma atividade subsequente.  

 

Parte Dois: Conhecendo a Tarefa 

Leia um artigo acadêmico para cada uma dessas disciplinas. Faça anotações e marcações 

conforme possível. Nós discutiremos isso durante o ano. 

 

Humanas / Literatura: Welcome to the Arena (Bem-vindo à Arena) e At Its Core, the “Twilight’ 

saga is all about  (Em Seu Núcleo, a saga “Crepúsculo” se trata disso) 

Ciências Sociais / Psicologia: Who Would Jesus Date?  (Quem Jesus Namoraria?) 

História: Supreme Court Case Study  (Estudo de Caso da Suprema Corte) 

Ciências: Development of Mouse Model  (Desenvolvimento de Modelo de Rato) 

Artes:  Clinton/Trump Gender Swap   (Troca de Gênero Clinton/Trump) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1I8DOap7zTQ3eARVDKiG9nWFXj_VNDA27pY9leJtI_IZtrKi-AKiNnjdNkstqQNBlysWSA-GkLQbyVB9h
https://drive.google.com/open?id=1I8DOap7zTQ3eARVDKiG9nWFXj_VNDA27pY9leJtI_IZtrKi-AKiNnjdNkstqQNBlysWSA-GkLQbyVB9h
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/11/at-its-core-the-twilight-saga-is-a-story-about/265328/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/11/at-its-core-the-twilight-saga-is-a-story-about/265328/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/11/at-its-core-the-twilight-saga-is-a-story-about/265328/
https://drive.google.com/open?id=1M9nJrM-TJAnTemDGWpoA9dOi_XFBOu6YxAXImkSU-0YIvTx6N6ctfIlxAcZfu5QJyLvpAkbBonKgLcea
https://drive.google.com/open?id=1M9nJrM-TJAnTemDGWpoA9dOi_XFBOu6YxAXImkSU-0YIvTx6N6ctfIlxAcZfu5QJyLvpAkbBonKgLcea
https://drive.google.com/open?id=1M9nJrM-TJAnTemDGWpoA9dOi_XFBOu6YxAXImkSU-0YIvTx6N6ctfIlxAcZfu5QJyLvpAkbBonKgLcea
https://drive.google.com/open?id=1W0e0fG2I2FyJm-ow2lgnm2AIDQtdrwXJDMRzW1VIdYutAoLO7aII2KJRdfcSafuQvGmfbKoKmcvauMh0
https://drive.google.com/open?id=1W0e0fG2I2FyJm-ow2lgnm2AIDQtdrwXJDMRzW1VIdYutAoLO7aII2KJRdfcSafuQvGmfbKoKmcvauMh0
https://drive.google.com/open?id=1W0e0fG2I2FyJm-ow2lgnm2AIDQtdrwXJDMRzW1VIdYutAoLO7aII2KJRdfcSafuQvGmfbKoKmcvauMh0
https://drive.google.com/open?id=10XixLpAobv7SfJpXspQE53fmvUchqqleqmqZRpryCok9w0tqySxAtZpv-9GZH8OKGof_MSNjW8q5-ZxS
https://drive.google.com/open?id=10XixLpAobv7SfJpXspQE53fmvUchqqleqmqZRpryCok9w0tqySxAtZpv-9GZH8OKGof_MSNjW8q5-ZxS
https://drive.google.com/open?id=10XixLpAobv7SfJpXspQE53fmvUchqqleqmqZRpryCok9w0tqySxAtZpv-9GZH8OKGof_MSNjW8q5-ZxS
https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2017/march/trump-clinton-debates-gender-reversal.html


 

 

Parte Três: Explorando um interesse. 

 

Em um documento, você deve escrever 8 entradas em um diário. Determine um assunto ou uma 

área geral de interesse ou inquérito; é esperado que você escreva uma resposta pelo menos uma 

vez por semana (8 vezes). As orientações para seu diário são as seguintes: 

● Cada entrada deve incluir um título e uma imagem 

● Cada entrada deve incluir um link para um artigo 

● Cada entrada deve incluir uma citação (três linhas ou mais) 

● Cada entrada deve incluir uma resposta com até três parágrafos que inclua a sua resposta 

e a conexão. Escreva isso em sua própria voz. 

 

Eu incentivo você a escrever no diário mais vezes. Outras entradas podem ser links para vídeos, 

fotos, artigos ou reflexões pessoais sobre o seu tópico. Você está criando uma base de 

conhecimento e o hábito do inquérito pessoal. 

 

 

Parte Quatro: Exibindo o seu trabalho. 

 

Em 1 de julho, compartilhe comigo uma peça substancial do seu trabalho --- Pode ser um 

experimento de Química, um trabalho de pesquisa ou projeto de Matemática. Conte-me o 

motivo pelo qual isso é uma peça importante do seu trabalho em um parágrafo completo ou 

dois. Eu quero entender o seu trabalho. 

 

Compartilhe comigo o seu Seminário AP/Portfólio de Inglês também.  

https://drive.google.com/open?id=1SOlgZTpWORA0_oMiyiaaoZyF1AxqBkXv7SaUhFFBPwY6lPNwX37Zawc4xPGun4KOMzwZyDpdBnvhGDnQ
https://drive.google.com/open?id=1SOlgZTpWORA0_oMiyiaaoZyF1AxqBkXv7SaUhFFBPwY6lPNwX37Zawc4xPGun4KOMzwZyDpdBnvhGDnQ

