
Inspiração de outubro de 2020 para pintar informações de desafio 
 
Temas de outubro: 

1. Se eu fosse um Animal ...: Pinte um desenho em qualquer estilo que nos mostre VOCÊ 
se você estivesse na forma de um animal. Conte-nos por que você o escolheu. Seja 
criativo. 

2. Estilo no trabalho - Cute Halloween: Nada assustador ... designs bonitos de Halloween 
adequados para crianças pequenas. Design típico de um aniversário ou festival de 5-6 
minutos. 

3. Pinte grande, pinte pequeno, pinte qualquer coisa: Escolha seu próprio tema para o dia. 
A pintura corporal é permitida. 

4. Pinte grande, pinte pequeno, pinte qualquer coisa: Escolha seu próprio tema para o dia. 
A pintura corporal é permitida. 

5. ITP Dare- 2 Minute Zombie: Tente pintar um design de zumbi rápido em dois minutos ou 
menos. Não se estresse! Apenas divirta-se com isso. Bônus: compartilhe um vídeo. 

6. Inspirado pelos Beatles: Pinte um design inspirado na música, estilo ou vida dos 
membros da banda de rock inglesa “The Beatles”. A pintura corporal é permitida. 

7. Escolha do patrocinador- “Algo que te faz sorrir”: pinte um desenho que te faça sorrir e 
diga-nos por quê. As postagens de informações serão adicionadas à seção "Anúncio" 
do grupo. Certifique-se também de adicionar sua foto ao ALBUM DE 7 DE OUTUBRO, 
para concorrer a um Prêmio Bônus de nosso patrocinador. 

8. Bruxa com brilho: pinte um desenho em qualquer estilo que exiba uma bruxa e um brilho 
ou brilho. Seja criativo. 

9. Estilo prático - Apple Cider ou Pumpkin Spice: design típico de um aniversário ou 
festival de 5-6 minutos. 

10. Pinte grande, pinte pequeno, pinte qualquer coisa: Escolha seu próprio tema para o dia. 
A pintura corporal é permitida. 

11. Pinte grande, pinte pequeno, pinte qualquer coisa: Escolha seu próprio tema para o dia. 
A pintura corporal é permitida. 

12. Dentes: pinte um desenho em qualquer estilo com os dentes! Seja criativo. 
13. Estilo dos anos 80: pinte um design inspirado na arte, música, moda, tendências, etc. 

populares nos anos 80. Pintura corporal é permitida 
14. Escolha do patrocinador - “Inspirado pela Família Smile Creators”: pinte um design 

inspirado por um dos Smile Creators Artists. Visite www.smile-creators / family para se 
inspirar. As postagens de informações serão adicionadas à seção "Anúncio" do grupo. 
Não se esqueça de também adicionar sua foto ao ALBUM 14 OUT, para concorrer ao 
Prêmio Bônus de nosso patrocinador. 

15. Experimento científico que deu errado ...: Pinte um desenho mostrando os resultados de 
um experimento científico confuso. Seja criativo. 

16. Estilo no trabalho - Esquilo ou esquilo: design típico de um aniversário ou festival de 5-6 
minutos. 

17. Pinte grande, pinte pequeno, pinte qualquer coisa: Escolha seu próprio tema para o dia. 
A pintura corporal é permitida. 



18. Pinte grande, pinte pequeno, pinte qualquer coisa: Escolha seu próprio tema para o dia. 
A pintura corporal é permitida. 

19. Elementos- Terra, ar, fogo e água: Pinte um desenho apresentando pelo menos um dos 
elementos terra, ar, fogo e água. Seja criativo. 

20. Vampiros !: Pinte um desenho com um vampiro em qualquer estilo. Pode ser assustador 
ou fofo. A pintura corporal é permitida. 

21. Escolha do patrocinador - “Opções de filtro de criadores de sorriso”: o site Smile 
Creators tem muitos filtros para seu banco de dados pesquisável. Pinte um design 
usando pelo menos 3 das opções de filtro do site. As postagens de informações serão 
adicionadas à seção "Anúncio" do grupo. Não se esqueça de também adicionar sua foto 
ao ALBUM 21 OUT, para concorrer a um Prêmio Bônus de nosso patrocinador. 

22. Foi uma noite escura e tempestuosa ...: Pinte um design em qualquer estilo que mostre 
o que aconteceu na noite escura e tempestuosa. Seja criativo. 

23. Estilo no trabalho - Lobisomem ou Frankenstein: design típico de um aniversário ou 
festival de 5-6 minutos. 

24. Pinte grande, pinte pequeno, pinte qualquer coisa: Escolha seu próprio tema para o dia. 
A pintura corporal é permitida. 

25. Pinte grande, pinte pequeno, pinte qualquer coisa: Escolha seu próprio tema para o dia. 
A pintura corporal é permitida. 

26. Não é o seu crânio comum: pinte um desenho de crânio diferente do seu crânio normal. 
Ainda pode ser simples, se você quiser. Experimente algo novo. 

27. World Art- India: Pinte um desenho inspirado em qualquer uma das artes ou ofícios 
tradicionais do povo da Índia. (pintura, escultura, cerâmica, tecelagem, joalharia, etc ...) 
Certifique-se de que o seu design é respeitoso! 

28. Escolha do patrocinador - “Design de trabalho favorito”: Pinte o seu design de estilo de 
trabalho favorito e diga-nos porque é o seu favorito. As postagens de informações serão 
adicionadas à seção "Anúncio" do grupo. Certifique-se também de adicionar sua foto ao 
ALBUM 28 OUT, para concorrer ao Prêmio Bônus de nosso patrocinador. 

29. Tente novamente !: Redesenhe um desenho que você pintou no início deste mês. Mude 
pelo menos duas coisas! Poste ambos os desenhos como uma colagem, se possível. 

30. Estilo prático - Jack-o-lantern ou Scarecrow: design típico de um aniversário ou festival 
de 5-6 minutos. 

31. Pinte grande, pinte pequeno, pinte qualquer coisa: Escolha seu próprio tema para o dia. 
A pintura corporal é permitida. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mini-concursos opcionais: Informações sobre concursos extras opcionais serão postadas na 
seção de anúncios dos grupos, então fique atento para eles (destacados em amarelo brilhante). 
A maioria dos concursos terá um álbum especial para postar suas inscrições. A participação no 
concurso NÃO é obrigatória, 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. 
 
1 a 6 de outubro: Mini-concurso com o tema “mansão assombrada”, patrocinado pela 
Inspiration to Paint 
 
8 a 13 de outubro: Mini-concurso temático “Glamoween”, patrocinado pela Dominique House 
 
15 a 20 de outubro: Mini-concurso com o tema “Conscientização do câncer de mama”, 
patrocinado pela Topaz Stencils 
 
22 a 27 de outubro: Mini-concurso com o tema “caveira de açúcar”, patrocinado por Aracely 
Valdez 
 
Informações sobre o desafio de outubro 
Verifique a seção “Anúncios” do grupo frequentemente ao longo do mês para 
postagens de informações do desafio, informações do patrocinador e detalhes do 
concurso. O Álbum de informações do ITP para o mês será afixado lá no grupo 
principal. 
Como o mês de outubro é uma época para todas as coisas do Halloween, existem 
vários temas diários que podem produzir designs mais assustadores / sangrentos / 
assustadores. 
Compreendemos que alguns de vocês podem ter objeções religiosas ou outras à 
pintura desses tipos de designs! Em caso afirmativo, sinta-se à vontade para adaptar 
esses dias temáticos a algo relacionado ao “Outono / Outono” ou a uma versão mais 
suave do tema com o qual você se sinta confortável. Além disso, se ver esses tipos de 
postagens no grupo for um gatilho para você, você pode enviar as entradas para seu 
trabalho diário, diretamente a um administrador nesses dias. 
Para nossos artistas que AMAM criar designs super Assustadores, para ajudar aqueles 
que são acionados por essas imagens, se você está compartilhando um design para 
sua inscrição diária que seja extremamente assustador ou que contenha sangue, tente 
postar apenas seu TEXTO para o grupo parede e inclua a foto nos COMENTÁRIOS. 
Isso ajudará a evitar que fotos assustadoras apareçam nos feeds de notícias das 
pessoas se elas estiverem seguindo o grupo. 
Apenas pedimos, que independentemente da opinião pessoal sobre os diferentes tipos 
de maquilhagem feitos nesta época do ano, que todos respeitem o esforço e técnica 



dos Artistas e do trabalho que criam. Amamos a atmosfera de respeito que temos aqui 
em nossa Família ITP! 
 
Fotos de sua inscrição 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 a desafios 
devem ser adicionados ao grupo Família Inspiration to Paint aqui: 
www.facebook.com/groups/InspirationtoPaintFamily/ 
~ Novas hashtags para o mês, marque a caixa azul na primeira página do calendário! 
~ Certifique-se de ler TODOS os detalhes sobre os dias temáticos para não perder 
nada 
 
Este mês é patrocinado por The Smile Creators, um recurso online para tutoriais de 
estilo “no trabalho” e instruções para pintores de rosto! Visite o site do nosso 
patrocinador em www.smile-creators.com 
Facebook: Facebook.com/Smile-Creators-The-face-painting-platform 
Instagram: @smilecreators_facepainting 
O vencedor mensal receberá uma assinatura anual da plataforma Smile Creators (valor 
€ 175,00) 
~ Quartas-feiras são temas de escolha do patrocinador (destacados em azul). Os posts 
informativos na seção ANÚNCIO do grupo terão mais detalhes sobre esses temas 
especiais escolhidos por nosso incrível patrocinador. Certifique-se de adicionar suas 
fotos ao ALBUM às quintas-feiras para participar de um sorteio de bônus RANDOM! Os 
vencedores dos prêmios de bônus receberão uma assinatura mensal da plataforma 
(valor € 17,99) 
 
~~ A pintura corporal só é permitida quando especificado no calendário, o que inclui 
pinturas nas costas e na barriga! Os modelos de Body Paint 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. 
Pedimos uma política de NÃO POLÍTICA nas postagens e comentários, por favor. Se 
você tiver qualquer problema, não se envolva com a postagem, apenas denuncie a 
postagem ou comentário e / ou diga à equipe de administração e tenha certeza de que 
iremos lidar com isso. 
~ Informações sobre concursos extras opcionais serão postadas nos grupos na seção 
ANÚNCIO, então fique atento para eles (destacados em amarelo brilhante). A maioria 



dos concursos terá um álbum especial para postar suas inscrições. A participação no 
concurso NÃO é obrigatória, 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. 
 
Lembre-se de ser gentil com os outros e com VOCÊ MESMO !!! Deixar de lado seu 
próprio trabalho também afeta outras pessoas que se inspiram em você! Não há 
necessidade de se desculpar por um projeto “ruim” ou procurar falhas ... em vez disso, 
procure as coisas positivas ou as lições que você aprendeu. 
O objetivo do grupo é INSPIRAR você para praticar e pintar com a maior freqüência 
possível! Portanto, se você perder um dia (ou dois, ou cinco ...), continue pintando e 
postando, com a frequência que puder durante o mês! 
 
Suas hashtags do mês devem ser incluídas em todas as postagens diárias. É útil 
salvá-los em uma "nota" no 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 outubro) SEM espaços. Por 
exemplo, o meu é #Marie9 Nota: Encontre o seu número de participação na mensagem 
do Facebook que você recebeu quando se inscreveu. 
# (Sua cidade natal ou área e FacePainter) SEM espaços. Exemplo: 
#ChicagoFacePainter 
#SmileCreatorsFacePainting (para nosso patrocinador de outubro) 
#October2020Challenge 
 
 
 
 



 


