
Abril de 2020 Inspiração para pintar informações sobre o desafio 
 
Temas de abril: 

1. Livro infantil favorito: pinte um design inspirado no livro infantil favorito. Seja criativo. 
2. Paint to Music: inspirado em uma música ou peça favorita. Seja criativo. Pintura corporal 

é permitida. (Se quiser, compartilhe um link para a música). 
3. No estilo de trabalho - Mouse ou Hamster: design de 5 a 6 minutos, típico de um cenário 

de aniversário ou festival 
4. Pintar grande, pintar pequeno, pintar qualquer coisa: escolha o seu próprio tema para o 

dia. Pintura corporal é permitida. 
5. Pintar grande, pintar pequeno, pintar qualquer coisa: escolha o seu próprio tema para o 

dia. Pintura corporal é permitida. 
6. ITP Dare- Opposite Hand: Pinte qualquer desenho, mas use sua mão não dominante. 

Divirta-se com isso. Apenas tente o seu melhor. Bônus: compartilhe um vídeo nos 
comentários ou no grupo Família ITP. 

7. Animais para bebês: pinte um desenho em qualquer estilo, com um animal para bebês. 
Seja criativo. 

8. Faça um desenho de um dia de pássaro: tente usar um pássaro de verdade como 
inspiração e desenhe ou pinte sua versão. Apenas tente o seu melhor. 

9. Escolha do patrocinador - "Amizade entre nações": faça um desenho representando o 
tema. Oportunidade de bônus disponível. Adicione também sua foto ao álbum de 9 de 
abril a ser inscrito para o sorteio do prêmio de bônus! 

10. No estilo de trabalho - Frango ou Ovo: design de 5 a 6 minutos, típico de um cenário de 
aniversário ou festival 

11. Pintar grande, pintar pequeno, pintar qualquer coisa: escolha o seu próprio tema para o 
dia. Pintura corporal é permitida. 

12. Pintar grande, pintar pequeno, pintar qualquer coisa: escolha o seu próprio tema para o 
dia. Pintura corporal é permitida. 

13. Lado selvagem: pinte um desenho inspirado em um animal selvagem. Pintura corporal é 
permitida. 

14. Dia do Golfinho: Seja criativo! Crie um design de golfinho em qualquer estilo. 
15. Inspirado por DaVinci: pinte um design inspirado no artista Leonardo DaVinci. Pintura 

corporal é permitida. 
16. Escolha do patrocinador: "Gire a moeda com o lado positivo para cima": pinte um 

desenho representando o tema. Oportunidade de bônus disponível. Adicione também 
sua foto ao álbum de 16 de abril a ser inscrito para o sorteio do prêmio de bônus! 

17. No estilo de trabalho - Monstro marinho ou dragão: design de 5 a 6 minutos, típico de 
um cenário de aniversário ou festival 

18. Pintar grande, pintar pequeno, pintar qualquer coisa: escolha o seu próprio tema para o 
dia. Pintura corporal é permitida. 

19. Pintar grande, pintar pequeno, pintar qualquer coisa: escolha o seu próprio tema para o 
dia. Pintura corporal é permitida. 

20. My Little Pony: Inspirado em qualquer versão dos personagens de My Little Pony 



21. Lágrimas e redemoinhos: pinte qualquer desenho que contenha lágrimas e 
redemoinhos em seu trabalho de linha. Seja criativo. 

22. Inspirado por William Shakespeare: Pinte um desenho inspirado na escrita ou nos 
personagens de William Shakespeare. Pintura corporal permitida. 

23. Escolha do patrocinador: "Somos todos um": pinte um desenho representando o tema. 
Oportunidade de bônus disponível. Adicione também sua foto ao álbum de 23 de abril a 
ser inscrito para o sorteio do prêmio de bônus! 

24. Estilo de trabalho - submarino ou balão de ar quente: design de 5 a 6 minutos, típico de 
um cenário de aniversário ou festival 

25. Pintar grande, pintar pequeno, pintar qualquer coisa: escolha o seu próprio tema para o 
dia. Pintura corporal é permitida. 

26. Pintar grande, pintar pequeno, pintar qualquer coisa: escolha o seu próprio tema para o 
dia. Pintura corporal é permitida. 

27. ITP Ousar Compartilhar: Pinte um desenho que você gosta de pintar e compartilhe-o no 
grupo Inspiração para Pintar E também em outro grupo! 

28. Jardim da primavera: inspirado ou apresentando algo que você encontraria em um 
jardim. Seja criativo. Pintura corporal é permitida. 

29. Inspirado por outro membro do ITP: Pinte sua versão de um design que você viu pintado 
por outra pessoa do grupo. Marque a pessoa que o inspirou. 

30. Escolha do patrocinador: "O que é a atenção plena para você?": Faça um desenho 
representando o tema. Oportunidade de bônus disponível. Adicione também sua foto ao 
álbum de 30 de abril a ser inscrito para o sorteio do prêmio de bônus! 

 
 
Mini concursos opcionais: as informações sobre concursos extras opcionais serão postadas 
nos grupos. Portanto, procure aqueles (destacados em amarelo brilhante). A maioria dos 
concursos terá um álbum especial para postar suas entradas. A participação no concurso NÃO 
é necessária, mas é uma chance de ganhar prêmios extras. Apenas relaxe e divirta-se com os 
temas do concurso. Lembre-se, você não perde nada ao entrar. 
 
De 1 a 9 de abril: Mini-concurso do tema "Paint for Awareness", patrocinado pela Inspiration to 
Paint 
 
10 a 15 de abril: Mini-concurso do tema "Paint a Rainbow", patrocinado por Leanne Courtney e 
Fusion 
 
17 a 22 de abril: Mini-concurso do tema “Inspirado por Elodie Ternois”, patrocinado pela 
Incendium Arts 
 
24 a 29 de abril: Mini-concurso "Boho Style", patrocinado por Annet van Niehoff 
 
 
 



Informações sobre o Desafio de Abril 

~ Novas hashtags para o mês, marque a caixa rosa na 1ª página do calendário! 

~ Certifique-se de ler TODOS os detalhes dos dias temáticos para não perder nada " 

Este mês é patrocinado pela 2ª Cúpula Anual Online para Pintores Faciais, organizada por 
nossa membro da Família ITP, Olga Murasev. Fique atento aos anúncios ao longo do mês 
sobre este próximo evento! Visite o site da Escola Internacional de Pintura de Rosto do 
patrocinador em www.facebodyart.com 

Por favor, dê a ela páginas de mídia social um pouco de amor também! 

Facebook: https://www.facebook.com/InternationalFacePaintingSchool/ 

Instagram: www.instagram.com/olgamurasev 

O vencedor receberá um ingresso de acesso total para a 2ª Cúpula Online, que inclui o evento 
ao vivo de 3 dias e 3 meses extras de acesso para assistir aos replays (valor de 99,95 €, igual 
a 112 $). E também, um kit de presentes da Olga no valor de 100 €, enviado para sua casa. 
(Nota! A entrega pode ser atrasada devido à situação atual no mundo). 

~ Quintas-feiras são temas de escolha do patrocinador (destacados em azul) com 
oportunidades de BÔNUS DE PRÊMIO. Os Posts de informações terão mais detalhes sobre 
esses temas especiais escolhidos por nosso incrível patrocinador. Certifique-se de adicionar 
suas fotos ao ÁLBUM às quintas-feiras para serem inseridas em um sorteio de prêmio de 
RANDOM! Os vencedores do prêmio de bônus receberão um ingresso para o evento online ao 
vivo, cada um avaliado em 59,95 €. 

~~ Pintura corporal só é permitida quando especificado no calendário, isso inclui tintas nas 
costas e na barriga! Os modelos de pintura corporal devem ter 18 anos ou mais, por favor! 

~ Em qualquer dia temático, tente manter o assunto adequado para o público em geral. 
Lembre-se de que temos membros de todas as idades e origens no grupo. Além disso, tente 



evitar declarações e comentários controversos ao postar no grupo. Se você tiver algum 
problema, informe a equipe de administração e confie em que iremos lidar com isso. 

~ Informações sobre concursos extras opcionais serão postadas nos grupos, portanto, fique 
atento àquelas (destacadas em amarelo brilhante). A maioria dos concursos terá um álbum 
especial para postar suas entradas. A participação no concurso NÃO é necessária, mas é uma 
chance de ganhar prêmios extras. Apenas relaxe e divirta-se com os temas do concurso. 
Lembre-se, você não perde nada ao entrar. 

Qualquer dúvida sobre o desafio, pergunte no grupo Inspiration to Paint Family ou pergunte à 
sua equipe de administração. 

Verifique a seção "Anúncios" do grupo com frequência ao longo do mês para obter informações 
sobre desafios, informações sobre patrocinadores e detalhes do concurso. O Álbum de 
informações do ITP do mês será fixado no grupo principal. 

As entradas diárias são postadas na seção "Discussão" no grupo Inspiração principal para 
pintar aqui: www.facebook.com/groups/Inspirationtopaintbyabby 

Perguntas, fotos ou vídeos extras e outras postagens não relacionadas ao desafio devem ser 
adicionadas ao grupo Inspiration to Paint Family aqui: 
www.facebook.com/groups/InspirationtoPaintFamily/ 

Lembre-se de ser TIPO com os outros e consigo mesmo !!! Colocar o seu próprio trabalho 
também afeta outras pessoas que são inspiradas por você! Não há necessidade de pedir 
desculpas por um design "ruim" ou procurar falhas ... procure as coisas positivas ou as lições 
que aprendeu. 🙂 ❤ 

O objetivo principal do grupo é INSPIRAR você a praticar e pintar o mais rápido possível! 
Portanto, se você perder um dia (ou dois, ou cinco ...), continue pintando e postando, sempre 
que possível durante o mês! 

Suas hashtags do mês devem ser incluídas em todas as postagens diárias. É útil salvá-los em 
uma "nota" no seu telefone ou computador, para que seja fácil copiá-los e colá-los em sua 
postagem todos os dias. 



Para este mês, as hashtags oficiais são: 

# (Seu primeiro nome e seu número de participação em abril) sem espaços. Por exemplo, o 
meu é # Marie9 Nota: encontre seu número de participação na mensagem do Facebook que 
você enviou quando se inscreveu. 

# (Sua cidade natal ou área e FacePainter) sem espaços. Exemplo: #ChicagoFacePainter 

#INTFPSSummit (para o nosso patrocinador de abril) 

# April2020Challenge 

 

 
 


