
Junho de 2020 Inspiração para pintar informações sobre o desafio 
 
Temas de junho: 

1. Insetos de junho: pinte um desenho com qualquer tipo de inseto ou inseto 
2. Somente testa - no estilo de trabalho: adapte um design popular de rosto inteiro para se 

ajustar apenas à área da testa. Design de 5 a 6 minutos, típico de um cenário de 
aniversário ou festival. Seja criativo 

3. Super-heróis do bebê: pinte um desenho que mostre um super-herói favorito como bebê 
ou criança. Seja criativo. 

4. Escolha do patrocinador - "Monocromático": pinte um desenho com apenas tons de uma 
única cor. Oportunidade de bônus disponível. Adicione também sua foto ao álbum de 4 
de junho a ser inserido no sorteio do prêmio de bônus 

5. No estilo de trabalho - Fox ou Wolf: 5-6 minutos de desenho típico de um aniversário ou 
festival 

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

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

8. Dia Mundial do Oceano: Pinte um desenho com o oceano ou suas criaturas e plantas. 
Seja criativo. Pintura corporal é permitida. 

9. Back in Time: pinte um design inspirado em algo do passado. Seja criativo. Pintura 
corporal é permitida. 

10. Inspirado por Maurice Sendak: Pinte um design inspirado na arte ou no estilo do artista, 
autor e ilustrador, Maurice Sendak. 

11. Escolha do patrocinador - "Combinação de cores favoritas": pinte um design com sua 
combinação de cores favorita. Oportunidade de bônus disponível. Adicione também sua 
foto ao álbum de 11 de junho a ser inserido no sorteio do prêmio de bônus 

12. No estilo de trabalho - morsa ou selo: design de 5 a 6 minutos, típico de um cenário de 
aniversário ou festival. 

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

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

15. ITP Boot Camp - De volta ao básico: pratique 5 estilos diferentes de folhas. Apenas 
mostre sua prática. Tenta o teu melhor! 

16. Para o futuro: pinte um design inspirado no futuro! Seja criativo. Pintura corporal é 
permitida. 

17. (Aniversário de M.C. Escher) Arte de mosaico: crie um design usando um padrão 
geométrico repetido ou lado a lado. Faça uma pesquisa no Google por "Idéias de arte 
de mosaico" para obter inspiração. 

18. Escolha do patrocinador - "Cores não convencionais": pinte um design popular em uma 
escolha de cores que você normalmente não usaria. Oportunidade de bônus disponível. 



Adicione também sua foto ao álbum de 18 de junho a ser inserido no sorteio do prêmio 
de bônus 

19. No estilo de trabalho - Seashell ou Rock: design de 5 a 6 minutos, típico de um 
ambiente de aniversário ou festival. 

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

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

22. Bem-vindo ao verão ou inverno: pinte um desenho para celebrar a mudança de estação 
em sua parte do mundo. 

23. Crânios de mashup: crie um desenho de crânio combinado com outro desenho popular. 
Por exemplo, combine um crânio e uma princesa, ou unicórnio, ou tigre, etc. em um 
desenho. Seja criativo. Pintura corporal é permitida. 

24. Dia Internacional das Fadas: Pinte um desenho com criaturas dos mundos das fadas. 
Seja criativo. Pintura corporal é permitida. 

25. Escolha do patrocinador - "Vermelho, branco e azul": pinte um design que mostre essas 
cores. Oportunidade de bônus disponível. Adicione também sua foto ao álbum de 25 de 
junho a ser inserido no sorteio do prêmio de bônus 

26. No estilo de trabalho - Eagle ou Hawk: design de 5 a 6 minutos, típico de um cenário de 
aniversário ou festival. 

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

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

29. ITP Dare- Silly Selfies: Pinte um design que faça você sorrir e compartilhe uma selfie 
boba para exibi-la! 

30. Somente braços ou pernas, no estilo de trabalho: adapte um design popular de rosto 
inteiro para caber em um braço ou perna. Seja criativo. Design de 5 a 6 minutos, típico 
de um cenário de aniversário ou festival. 

 
 
Mini concursos opcionais: informações sobre concursos extras opcionais serão postadas na 
seção Anúncio dos grupos. Portanto, fique de olho neles (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. 
5-10 de junho: Mini-concurso do tema "Vintage Rose", patrocinado pela Inspiration to Paint 
 
12-17 de junho: Mini-concurso do tema “Disney Good vs Bad”, patrocinado por Marianne 
Lamers 
 
19-24 de junho: Mini Concurso do tema "Not Your Average Rainbow", patrocinado por Jen 
Merryman 



 
 
 
Informações sobre o desafio de junho: 
 
Verifique a seção "Anúncios" do grupo com frequência ao longo do mês para ver postagens de 
informações sobre desafios, informações sobre patrocinadores e detalhes do concurso. O 
Álbum de informações do ITP do mês será fixado no grupo principal. 
As fotos da sua entrada diária devem ser 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/ 
~ Novas hashtags para o mês, marque a caixa verde menta na 2ª página do calendário! 
~ Leia TODOS os detalhes nos dias temáticos para não perder nada " 
 
Este mês é patrocinado por Blake Cabot, da Kraze Fx! Kraze está comemorando o aniversário 
de 1 ano do lançamento da marca! Visite o site do nosso patrocinador em www.krazefx.com 
Por favor, dê amor às páginas de mídia social do Kraze Fx também! 
Facebook: https://www.facebook.com/krazefx/ 
Instagram: www.instagram.com/krazefx 
Você também está convidado a participar da Comunidade do Artista no Facebook: 
www.facebook.com/groups/KrazeFxArtistCommunity/ 
~ Quintas-feiras são temas de escolha do patrocinador (destacados em azul) com 
oportunidades de prêmio de bônus. As Postagens informativas na seção ANÚNCIO do grupo 
terão mais detalhes sobre esses temas especiais escolhidos pelo nosso incrível patrocinador. 
Certifique-se de adicionar suas fotos ao ÁLBUM às quintas-feiras para serem inseridas em um 
sorteio de prêmios aleatórios RANDOM! Os vencedores do bônus receberão um presente 
surpresa da Kraze Fx. 
~~ A pintura corporal só é permitida quando especificado no calendário, incluindo 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 à equipe de administração e confie que vamos lidar com isso. 
~ Informações sobre concursos extras opcionais serão postadas nos grupos na seção 
ANÚNCIO, 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 Inspiração para pintar família ou pergunte 
à sua equipe de administração. 



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 junho) 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 
#KrazeFx (para o nosso patrocinador de junho) 
#June2020Challenge 
 
 


