
Janeiro de 2021 Inspiração para pintar informações de desafio 
 
Temas de janeiro: 

1. Prata ou ouro: pinte qualquer desenho com prata ou ouro. Qualquer tema, qualquer 
estilo. Outras cores também são permitidas. 

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

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

4. O tempo voa: pinte um design que mostre ou se relacione com relógios, hora, etc. Seja 
criativo. A pintura corporal é permitida. 

5. ITP Dare- Desafie-se: pinte um design que o desafie ou experimente um estilo 
totalmente novo. Apenas tente o seu melhor. 

6. Elvis Presley: pinte um design inspirado ou inspirado no cantor e ator Elvis Presley ou 
em seu trabalho. 

7. Escolha do patrocinador- “Amizade”: pinte um desenho representando a amizade. As 
postagens de informações serão adicionadas à seção “Anúncio” do grupo. Certifique-se 
também de adicionar sua foto ao Álbum JAN 7 para entrar em um sorteio aleatório de 
um prêmio de bônus! 

8. Estilo de trabalho - Paw Patrol ou Daniel Tiger’s Neighborhood: design típico de um 
aniversário ou festival de 5-6 minutos. 

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

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

11. Campo de treino ITP - Pratique 5 tipos de rosas: experimente estilos diferentes. Apenas 
tente o seu melhor. Eles não precisam fazer parte de um projeto ... você pode 
simplesmente mostrar sua prática. 

12. Bob Esponja e amigos: pinte um design inspirado nos desenhos ou filmes apresentando 
Bob Esponja e seus amigos. 

13. Estilo aquarela: pinte um desenho, em qualquer tema, apresentando um estilo aquarela. 
Seja criativo. A pintura corporal é permitida. Dica: faça uma pesquisa no Google por 
“Tatuagens em aquarela” para se inspirar. 

14. Escolha do patrocinador- “Torne seus sonhos realidade”: pinte um design que 
represente o tema. As postagens de informações serão adicionadas à seção “Anúncio” 
do grupo. Certifique-se também de adicionar sua foto ao Álbum de JAN 14 para entrar 
em um sorteio aleatório de um prêmio de bônus! 

15. Estilo prático - Chapéu ou coroa: design típico de um aniversário ou festival de 5-6 
minutos. 

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

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



18. Comida como personagem: pinte um desenho que dê vida a um tipo de comida como 
personagem. Seja criativo. Dica: faça uma pesquisa de imagens no Google por “Kawaii 
Food” ou “Chibi Food” para obter uma inspiração fofa. 

19. Candy Land !: pinte um design inspirado no popular jogo de tabuleiro clássico, 
Candyland. A pintura corporal é permitida. 

20. Dia da Conscientização do Pinguim: Pinte um design que caracterize ou seja inspirado 
por qualquer tipo de pinguim. Seja criativo. 

21. Escolha do patrocinador - “Dia do Oposto”: pinte um design representando os opostos 
de alguma forma. As postagens de informações serão adicionadas à seção “Anúncio” 
do grupo. Certifique-se também de adicionar sua foto ao Álbum de JAN 21 para entrar 
em um sorteio aleatório de um prêmio de bônus! 

22. Estilo no trabalho - Icicles or sunshine: design típico de um aniversário ou festival de 5-6 
minutos. 

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

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

25. ITP Ouse- Pergunte a um amigo !: Pinte um desenho sugerido por um amigo, parente, 
cliente, etc… .Seja corajoso! Tenta o teu melhor. 

26. Não é um dragão comum: pinte um desenho de dragão diferente do * seu * dragão 
normal. Pode ser simples ou elaborado ... basta torná-lo diferente do que você 
normalmente faz. 

27. 10 anos no futuro !: Pinte um design que represente sua visão do futuro, daqui a 10 
anos. Seja criativo. 

28.  Escolha do patrocinador - “Dia do Quebra-cabeça (ou pictogramas)”: pinte um desenho 
representando quebra-cabeças ou pictogramas de alguma forma. As postagens de 
informações serão adicionadas à seção “Anúncio” do grupo. Certifique-se também de 
adicionar sua foto ao Álbum de JAN 28 para entrar em um sorteio aleatório de um 
prêmio de bônus! 

29. Estilo prático - Minecraft ou Fortnite: design típico de um aniversário ou festival de 5-6 
minutos. 

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

31. Pintar grande, pintar pequeno, pintar 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 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. 
8 a 13 de janeiro: Mini-concurso de tema "Jocelyn Casdorph’s Legacy", patrocinado pela 
Inspiration to Paint 
15 a 20 de janeiro: Mini-concurso com o tema “Never Give Up”, patrocinado pela 365 and 
Beyond 
22 a 27 de janeiro: Mini-concurso com o tema “Colaboração de aventura ao longo do ano”, 
patrocinado pela 365 e além 
 
 
Informações sobre o desafio de janeiro 
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, verifique a caixa pêssego na 2ª página do calendário! 
~ Certifique-se de ler TODOS os detalhes sobre os dias temáticos para não perder nada 
Este mês é patrocinado por alguns de nossos membros da Família ITP, que fazem parte do 
grupo recém-renomeado “365 and Beyond” 
Esses membros do grupo se desafiaram e apoiaram para cumprir a meta de pintar todos os 
dias em 2020, sem dias de graça! Você pode tê-los visto usando a tag # 365in2020 para torcer 
uns pelos outros em seu objetivo. Vamos agradecê-los por retribuir como patrocinadores e 
ajudá-los a celebrar seu objetivo alcançado! 
~ Quintas-feiras são temas de escolha do patrocinador (destacados em azul) com prêmios de 
BÔNUS! Certifique-se também de adicionar sua foto às quintas-feiras no álbum datado, para 
entrar em um sorteio ALEATÓRIO de um prêmio de bônus. Os Info Posts na seção ANÚNCIO 
do grupo terão mais detalhes sobre esses temas especiais escolhidos por nossos 
patrocinadores. 
~~ 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 e se desafiar um pouco mais. 
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 falhas ... em vez disso, procure as coisas 
positivas ou 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 janeiro) 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 pintor facial) SEM espaços. Exemplo: #newjerseyfacepainter 
 
#365andbeyond (para nossos patrocinadores de janeiro) 
 
#january2021challenge 
 
 
 
 
 
 
 



 


