
Dezembro de 2020 Inspiração para pintar informações de desafio 
 
Temas de dezembro: 

1. Vermelho ou verde: pinte um desenho em tons de vermelho ou verde. Qualquer tema, 
qualquer estilo. 

2. Começa com a letra “I”: Pinte um design apresentando algo que começa com I. Seja 
criativo! 

3. Marvelous Mittens: Pinte um desenho com uma luva ou luva. Seja criativo! 
4. Estilo no trabalho - anjo ou estrelas: design típico de um aniversário ou festival de 5-6 

minutos. 
5. Pintar grande, pintar pequeno, pintar qualquer coisa: Escolha seu próprio tema para o 

dia. A pintura corporal é permitida. 
6. Pintar grande, pintar pequeno, pintar qualquer coisa: Escolha seu próprio tema para o 

dia. A pintura corporal é permitida. 
7. Animais do Ártico: Pinte um desenho com um animal de inverno, em qualquer estilo. 

Seja criativo. 
8. Cartões de férias vintage: pinte um design inspirado em um estilo de cartão de férias do 

passado. A pintura corporal é permitida. 
9. Tema da família ITP- “Férias de dezembro ao redor do mundo”: pinte um desenho 

representando uma tradição de férias de dezembro de seu país ou cultura. As 
postagens de informações serão adicionadas à seção "Anúncio" do grupo 

10. Enfeite o decote: Pinte um design de feriado para o decote / parte superior do peito. 
Seja criativo. 

11. Estilo no trabalho - Peppermint ou Gingerbread: design típico de um aniversário ou 
festival de 5-6 minutos. 

12. Pintar grande, pintar pequeno, pintar qualquer coisa: Escolha seu próprio tema para o 
dia. A pintura corporal é permitida. 

13. Pintar grande, pintar pequeno, pintar qualquer coisa: Escolha seu próprio tema para o 
dia. A pintura corporal é permitida. 

14. Vegetação sazonal: pinte um desenho com a vegetação popular da temporada, em 
qualquer estilo. A pintura corporal é permitida. 

15. Holiday Sing Along: Pinte um desenho representando um feriado favorito ou uma 
música sazonal. Seja criativo. 

16. Tema da família ITP- “Brinquedos infantis do ano em que você nasceu”: pinte um 
desenho mostrando um brinquedo popular do seu ano de nascimento. As postagens de 
informações serão adicionadas à seção "Anúncio" do grupo 

17. Meias tolas: pinte um desenho com uma meia ou meias. Seja criativo. 
18. Estilo no trabalho - Elfos ou Gnomos: design típico de um aniversário ou festival de 5-6 

minutos. 
19. Pintar grande, pintar pequeno, pintar qualquer coisa: Escolha seu próprio tema para o 

dia. A pintura corporal é permitida. 
20. Pintar grande, pintar pequeno, pintar qualquer coisa: Escolha seu próprio tema para o 

dia. A pintura corporal é permitida. 



21. Comemore o Solstício: Crie um design para dar as boas-vindas ao inverno (ou verão) 
em sua parte do mundo. 

22. Get Grinchy: Pinte um design apresentando o Grinch ou outros residentes de Whoville. 
Seja criativo. 

23. Tema da família ITP- “Inspirado por um amigo da família ITP”: pinte sua versão de um 
design inspirado por outro membro do grupo. As postagens de informações serão 
adicionadas à seção "Anúncio" do grupo 

24. “Nenhuma criatura se mexia…” (Animais Sonolentos): Pinte um desenho com um 
animal sonolento ou adormecido, em qualquer estilo. 

25. Estilo prático - fitas ou arcos: design típico de um aniversário ou festival de 5-6 minutos. 
26. Pintar grande, pintar pequeno, pintar qualquer coisa: Escolha seu próprio tema para o 

dia. A pintura corporal é permitida. 
27.  Pintar grande, pintar pequeno, pintar qualquer coisa: Escolha seu próprio tema para o 

dia. A pintura corporal é permitida. 
28. ITP Dare- 2 Minute Snowman: Tente pintar um design de boneco de neve rápido em 

dois minutos ou menos. Não se estresse. Apenas divirta-se com isso. 
29. World Art- Scandinavian: Pinte um design inspirado em qualquer uma das artes ou 

ofícios tradicionais do povo da região escandinava da Europa. (pintura, escultura, 
cerâmica, tecelagem, joalharia, etc ...) Certifique-se de que o seu design é respeitoso! 

30. Tema da Família ITP- “Tradições de Ano Novo em todo o mundo”: pinte um desenho 
representando uma tradição de “boa sorte” de ano novo em seu país ou cultura. As 
postagens de informações serão adicionadas à seção “Anúncio” do grupo. 

31. Bling no Ano Novo: Prepare-se para dar as boas-vindas a 2021 com um design 
extravagante usando glitter ou bling. Seja criativo. 

 
 
Mini-concursos opcionais: Informações sobre concursos extras opcionais serão postadas na 
seção de anúncios dos grupos, então fique atento para aqueles (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. 
 
10 a 15 de dezembro: Mini-concurso com o tema “Island of Misfit Toys”, patrocinado pela 
Inspiration to Paint 
 
17 a 22 de dezembro: Mini-concurso com o tema “Let it Snow”, patrocinado pela Topaz Stencils 
 
 
 
 
 
 



Informações sobre o desafio de dezembro 
Verifique a seção de “Anúncios” do grupo frequentemente ao longo do mês para postagens de 
informações do desafio e detalhes do concurso. O Álbum de informações do ITP para o mês 
será afixado lá no grupo principal. 
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 verde na 2ª página do calendário! 
~ Certifique-se de ler TODOS os detalhes sobre os dias temáticos para não perder nada 
  
Este mês é uma celebração da nossa Família Inspiração para Pintar, esta comunidade de 
Artistas de todo o mundo que nos permitiu ficarmos conectados e apoiados durante este ano 
louco. 
Como não temos um patrocinador “oficial” este mês, estou convidando quem quiser contribuir 
com um pequeno prêmio, então o prêmio em si também é da comunidade. Qualquer pequeno 
item não utilizado é bem-vindo, ou mesmo uma doação de alguns dólares irá para a criação de 
um prêmio. Se as doações somarem mais do que o valor normal do nosso prêmio mensal, 
pacotes de prêmios menores adicionais serão configurados para outros participantes do 
desafio também! 
Vamos comemorar chegando ao final de 2020 com nossos amigos! 
  
~ Quartas-feiras são temas da Família ITP (destacados em azul). Os posts informativos na 
seção ANÚNCIO do grupo terão mais detalhes sobre esses temas especiais destinados a nos 
ajudar a compartilhar nossas vidas e tradições uns com os outros. 
~~ 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 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. 
Por favor, lembre-se de ser gentil com os outros e com VOCÊ MESMO !!! Deixar de lado o seu 
próprio trabalho também afeta outras pessoas que se inspiram em você! Não há necessidade 



de se desculpar por um projeto “ruim” ou procurar por 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! 
Então, 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" em seu telefone ou computador, então é 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 dezembro) 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 
 
#InspirationToPaint 
 
#December2020Challenge 
 
 
 
 
 
 



 


