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O autor
Daniel Cavalcanti Campos nasceu em Florianópolis, Santa Catarina (Brasil). Só fez nascer... desde 
então, é potiguar e mora em Natal,Rio Grande do Norte (Brasil). Quando tinha 7 anos, passou uns 
anos na Espanha onde escreveu seus primeiros poemas. É um artista multimidiático e acumula funções 
em outras áreas: é publicitário, designer, compositor, produtor cultural... Atualmente reside em 
Portugal, onde faz seu doutoramento. É também autor do livro infantil "O menino que de tudo que 
via fazia poesia" e do livro de poemas "Um mói di verso".

Dedico este livro para meu f lho, Natan, que com imaginação faz do nosso lar uma fábrica de 
diversão e criatividade. Para minha avó Crinatura que me fez aprender o “faça você mesmo” com 
criatividade (Do It Yourself); Para todas as crianças e famílias ao redor do mundo que estão em 
suas casas e precisam de mais arte e cultura para se divertir! Um agradecimento especial aos 
revisores Leonardo, Gabriel e Raíssa, que doaram um pouco de seu tempo para colaborar com este 
livro. O mundo agradece!

Aveiro, Portugal. Março 2020.
Natal, Brasil. Março 2020.

Daniel Cavalcanti Campos
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Esta obra teve a colaboração de gente do bem.

< >Ficha Técnica

Leonardo Mendes (Português)

Daniel Cavalcanti Campos

A distribuição deste material é gratuita, mas lembre sempre de citar 
quem o criou e colaborou.

escritor e ilustrador

revisores de texto:

Gabriel Trigueiro (InglÊs)
Raíssa Campos (Espanhol)

diagramador:

disponível em ondacultural.wixsite.com/livro

Este livro também possui uma versão em libras (lingua brasileira dos sinais) 
para surdos e "audiodescrição” em portuguÊs para cegos. 

Contato:: dcadastro@gmail.com

Daniel Cavalcanti Campos
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