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Regras do concurso de Haiku 

Requisitos: 

 Apenas é permitido um haiku por criança (escrito à mão ou a computador) 

sobre o tema: “Seres Vivos”; 

 Os participantes deverão ter menos de 16 anos a 15 de Janeiro de 2018; 

 O haiku deve vir acompanhado com ilustrações feitas na mesma página, 

numa folha de papel A4 (21cm x 29,7cm) ou numa folha de papel de carta 

(8,5cm x 11cm);  

 O trabalho deve ser colado no verso do formulário de inscrição. 

 

Características da composição: 

 Qualquer tipo de desenho (exceto fotografias ou imagens digitais) será 

aceite.  

 O participante deve assegurar que o seu trabalho é original e que nunca foi 

publicado.  

 O haiku deve ter 3 linhas. 

 Todos os direitos (composição do haiku e ilustração) ficarão reservados à 

JAL Foundation. 

 

Resultados do Concurso: 

 Os resultados do concurso serão anunciados em Junho de 2018 no site da 

JAL Foundation.  

 A publicação  “Haiku By World Children, Vol.15”, fará parte do programa de 

entretenimento a bordo dos aviões 787 nos voos internacionais da JAL. 



 

 

Enviar o formulário de inscrição para: 

Concurso Internacional de HAIKU para crianças 2017-2018 

Sector de Informação e Assuntos Culturais da Embaixada do Japão 

Av. da Liberdade n.º 245 – 6º 

1269-033 Lisboa 

 

Para esclarecimento de dúvidas: 

Sector de Informação e Assuntos Culturais da Embaixada do Japão 

cultural@lb.mofa.go.jp - Tel. 21-311 05 60 

 

Para obtenção do formulário e informações adicionais consultar o 

http://www.jal-foundation.or.jp/wch/15th/form/portugal.pdf site: 

( ou solicitar o formulário em português à Embaixada do Japão). 

 

 

Prazo limite de envio das inscrições: 

15 de Janeiro de 2018 

 

 

 

Organização: JAL Foundation 

Patrocínio: JAPAN AIRLINES 

Em associação com: Associação Internacional de Haiku e Associação de 

Estudantes Japoneses de Haiku 

Apoio: Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão, Embaixada do Japão em 

Portugal, Agência Japonesa para os Assuntos Culturais, Comité Japonês para a 

UNICEF, Japan Foundation, com a colaboração da Prof.ª Leonilda Alfarrobinha 

(membro da JapanNET poeta de Haiku)  

http://www.jal-foundation.or.jp/wch/15th/form/portugal.pdf

