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Os projetos de aceleração são uma estratégia de correção de fluxo 
para alunos em defasagem idade/série. A resolução número 1434, da 
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME), dispõe sobre 
o ensino de língua estrangeira nesse segmento, porém sem um 
direcionamento que reconheça as especificidades desses projetos. A 
BNCC e as Orientações Curriculares da SME compreendem a língua 
inglesa (LI) como uma linguagem essencial de inclusão no mundo 
contemporâneo. No entanto, sem uma condução da prática docente que 
considere as dificuldades enfrentadas pelos educandos nesses projetos, 
não será possível oferecer um ensino que de fato colabore com a inserção 
social, como prevê a resolução citada. Considerando o contexto exposto 
acima, esta comunicação tem o propósito de relatar as experiências no 
processo de desenvolvimento e aplicação de uma sequência de atividades 
de LI, fundamentada nas metodologias ativas de ensino, no contexto das 
turmas de aceleração. A elaboração das atividades foi um pré-requisito 
para a conclusão da disciplina Tecnologias da Educação no curso de 
mestrado profissional em práticas da educação básica do Colégio Pedro 
II. O campo escolhido foi uma escola da rede pública municipal de 
educação do Rio de Janeiro, localizada. As experiências aconteceram 
através de observações participantes, leituras direcionadas, produção das 
tarefas e intervenção didática. Durante o processo priorizou-se ampliar a 
participação dos educandos permitindo que escolhessem não só o eixo 
temático como também alguns materiais utilizados durante as aulas. 
Além do relato, procura-se embasar as práticas nos estudos voltados ao 
ensino de LI, Psicopedagogia, metodologias ativas de ensino e projetos 
de correção de fluxo. As intervenções foram realizadas com o intuito de 
melhorar as práticas de ensino de LI em turmas de aceleração na SME. 
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