
COLÉGIO PEDRO II 
CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

 

ATIVIDADE REMOTA 2 – CAIS I, 6º E 7º ANO DE ESCOLARIDADE 

JANELA DOS SENTIDOS – OS SONS DO CORPO HUMANO 

 

1) O corpo musical: a música começa dentro da gente, carregamos sons internos e 

externos de ritmos diferenciados. Temos os nossos batimentos cardíacos, os sons da 

respiração que mudam de acordo com que estamos fazendo (inspiração e expiração), 

os sons da barriga, o próprio ato de beber água gera sons diferentes, esses são alguns 

exemplos dentre outros sons que nosso corpo produz sem que tenhamos intenção 

nisso. 

2) Somos Música: a voz, por exemplo, é considerada um instrumento natural, porque 

sozinha ela consegue reunir os três elementos básicos da música: melodia (sequência 

de sons e silêncios), ritmo (é o que controla a sucessão de sons dentro do tempo da 

música) e a harmonia (é o conjunto de notas musicais que serve como base para a 

melodia acontecer). Todas as partes do nosso corpo têm som. Mas para que isso 

aconteça, precisamos também que exista movimento natural e o que construímos 

seja por invenção ou por meio de nossa cultura. 

3) Vamos produzir sons? Com o nariz, expirando, inspirando e fungando. Com a boca, 

estalando a língua, assobiando, assoprando, jogando beijo, tossindo, enchendo a 

boca de ar e soltando devagar ou apertando as mãos nas bochechas. Com os dedos, 

estalando ou batendo os dedos contra a palma da outra mão e batendo em várias 

partes do corpo. Com as mãos, batendo com as palmas abertas, em forma de concha, 

com uma mão aberta e a outra em forma de concha e batendo em várias partes do 

corpo. Com os pés, arrastando para frente, para trás, pulando, com os pés juntos ou 

com um só pé. 

4) TAREFA: Vamos fazer um pouco de música com nosso movimento?  

Crie um conjunto de sons com o seu corpo, dando um título para essa montagem 

musical.  Grave o áudio/vídeo com seu celular e nos mostre como ficou sua música 

corporal, postando o arquivo de sua tarefa para o e-mail sissal.cp2@gmail.com 
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