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O novo livro Água Doce, fluir com o rio explora o maravilhoso mundo da água doce,
um recurso limitado e precioso. Através de uma linguagem lúdica, jogos e atividades,
assinala-se a importância e a urgência de proteger os cursos de água e os seus
ecossistemas. Ao mesmo tempo destaca-se a riqueza deste património, do ponto de
vista material e imaterial. Recorrendo a curtas narrativas, factos científicos, dicas e
curiosidades, estimula-se a imaginação da criança e o seu sentido crítico perante o
modo como usamos a água doce.
Com esta ferramenta educativa, as autoras convidam à participação. Os desafios
propostos procuram o envolvimento, por via do desenho, da escrita e da
experimentação. De um modo abrangente, promove-se a criatividade da criança e a
cidadania ativa, no contexto do desenvolvimento sustentável.
Descrição do livro
Textos: Danuta Wojciechowska e Joaninha Duarte
Ilustração: Danuta Wojciechowska
Design: Danuta Wojciechowska e Joana Duarte da Silva
Introdução: Catarina de Albuquerque
Edição: Lupa Design
Formato: 19,5 x 25 cm
PVP: 13,25 euros (com IVA incluído)
48 páginas
ISBN: 978-989-20-8279-0
Faixa etária sugerida: 5 a 12 anos

Encomendas: info@lupadesign.pt
Lançamentos/apresentações: Danuta Wojciechowska e Joaninha Duarte
Telf. 218 479 125 e 914 681 207
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Equipa criativa
Danuta Wojciechowska é formada em design de comunicação, na Escola Superior de Design
de Zurique, com pós-gradução em educação pela arte na Emerson College, Inglaterra.
Dirige o atelier Lupa Design desde 1993 especializando-se na criaçao e edição de contéudos
dirigido aos mais novos. É autora e ilustradora de livros, jogos e manuais escolares, tendo
sido diversas vezes premiada, entre outros com o Prémio Nacional de Ilustração. Em 2014 foi-lhe atribuída a distinção “Mulheres Criadoras de Cultura”pelo Governo de Portugal.
Joaninha Duarte, contadeira de estórias (2000), é doutoranda em Ciências da Educação
e Formação de Adultos, pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (2013).
Professora do ensino superior (2010). Coordenadora do Projeto Educativo do Fluviário de Mora
(2007 a 2010). Coordenadora Pedagógica da Ludoteca e da Animação do Livro e da
Leitura da Casa da Cultura de Mora (1995 a 2005). Formadora acreditada nas Áreas de
Literatura, Pedagogia do Desenvolvimento Social Infanto-juvenil. Investigadora no IELT
da UNL (2003). Sócia fundadora da ASSESTA – Associação de Escritores do Alentejo
(2015). Sócia fundadora da Associação Almada Mundo Internacional - AMAI (2017).
Distinguida com a Medalha de Mérito Municipal, pelo Município de Mora (2009).
Tem várias obras publicadas (2002).

Consultora científica
Ana Canas, bióloga do Fluviário de Mora (desde 2006): Responsável pelo Projecto Pedagógico
(desde 2010), Membro da Comissão Científica do NIFM (Núcleo de Investigação do
Fluviário de Mora) (desde 2009), Concepção do Projecto Científico e colaboração
com a Doutora Joana Duarte na concepção do Projecto Pedagógico (2007 a 2009). Licenciada
em Biologia Marinha e Pescas - Aquacultura – pela Universidade do Algarve (2002). Diversas
publicações como autora, coautora e colaboradora (desde 2005).
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