
Fevereiro de 2021 Inspiração para pintar informações de desafio 
 
Temas de fevereiro: 

1. Desenhos do braço do coração: Pinte um desenho do braço apresentando qualquer tipo 
de coração, qualquer estilo. 

2. Monstros do amor: divirta-se e pinte sua versão de um monstro do amor. 
3. Beijos de peixes: pinte um desenho apresentando ou inspirado por qualquer tipo de 

peixe. Bônus se o peixe que você pintar estiver dando um beijo. 
4. Escolha do patrocinador - “Libélula”: pinte um design inspirado ou inspirado por uma 

libélula. As postagens de informações serão adicionadas à seção “Anúncio” do grupo. 
Certifique-se também de adicionar sua foto ao Álbum de 4 de fevereiro para entrar em 
um sorteio aleatório para um prêmio de bônus 

5. Estilo prático - Mario Brothers ou Sonic the Hedgehog: design típico de um aniversário 
ou festival de 5-6 minutos. 

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

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

8. Love Song Quotes: Pinte um desenho apresentando uma citação popular de uma 
canção de amor. Você pode escolher um novo amor romântico, ou um amor de coração 
partido, ou qualquer coisa entre os dois. A pintura corporal é permitida. 

9. Quebrado !: Pinte um desenho com algo quebrado. (rasgado, estilhaçado, rasgado, 
rachado, etc ...). A pintura corporal é permitida. 

10. Flores roxas: pinte um desenho, em qualquer estilo, com qualquer tipo de flor ... mas as 
flores devem ser roxas! Outras cores podem ser adicionadas em pequenas 
quantidades. 

11. Escolha do patrocinador- “Mardi Gras / Carnivale Masks”: pinte um design de máscara 
extravagante inspirado nas celebrações mundiais de Mardi Gras, Carnivale, Carnavale. 
As postagens de informações serão adicionadas à seção “Anúncio” do grupo. 
Certifique-se também de adicionar sua foto ao Álbum de 11 de fevereiro para entrar em 
um sorteio aleatório para um prêmio de bônus 

12. Estilo no trabalho - Love Bugs ou Love Birds: design típico de um aniversário ou festival 
de 5-6 minutos. 

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

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

15. Campo de treinamento do ITP - Pratique 5 tipos de letras: tente estilos diferentes. 
Apenas tente o seu melhor. Eles não precisam fazer parte de um projeto ... você pode 
simplesmente mostrar sua prática. 

16. Começa com a letra N: Pinte um desenho apresentando algo que começa com a letra 
“N”. 



17. Estilo Rainha de Copas: pinte um desenho com sua versão da Rainha de Copas. A 
pintura corporal é permitida. 

18. Escolha do patrocinador - “Inspirado na Natureza”: pinte um design, em qualquer estilo, 
inspirado na Natureza. As postagens de informações serão adicionadas à seção 
“Anúncio” do grupo. Certifique-se também de adicionar sua foto ao Álbum de 18 de 
fevereiro para entrar em um sorteio aleatório para um prêmio de bônus 

19. Estilo no trabalho - Animal de estimação favorito: design típico de um aniversário ou 
festival de 5-6 minutos. 

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

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

22. De cabeça para baixo: Pinte um design de cabeça para baixo. Você decide o que isso 
significa para você. A pintura corporal é permitida. 

23. World Art- Poland: Pinte um desenho inspirado em qualquer uma das artes ou ofícios 
tradicionais da Polônia. (Pintura, escultura, cerâmica, tecelagem, joalheria, etc ...) 
Respeite a cultura que você está representando. 

24. Mix & Mashup: Crie um design de mashup misturado usando as listas de palavras de 
mashup que serão publicadas nos grupos. Verifique a seção Anúncio para as Listas de 
mashup mais perto da data. 

25. Escolha do patrocinador - "Criaturas lunáticas": pinte um design apresentando, ou 
inspirado por, uma criatura ou personagem extravagante de fantasia. As postagens de 
informações serão adicionadas à seção “Anúncio” do grupo. Certifique-se também de 
adicionar sua foto ao Álbum de 25 FEV para entrar em um sorteio aleatório para um 
prêmio de bônus 

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

dia. A pintura corporal é permitida. 
28. 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. 
5 a 10 de fevereiro: Mini-concurso de tema “Love Spell”, patrocinado pela Inspiration to Paint 
12 a 17 de fevereiro: Mini-concurso temático “Quente e Aconchegante”, patrocinado por Marie 
Sulcoski 
19 a 24 de fevereiro: Mini-concurso temático “Make a Splash”, patrocinado por Marie Sulcoski 
 
 



 
Informações sobre o desafio de fevereiro 
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 rosa claro 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 Marie Sulcoski, sua ITP Admin, e sua conta Artsy, Fires of Whimsy 
Visite Fires of Whimsy no Instagram aqui: www.instagram.com/firesofwhimsy 
Fique de olho nos Anúncios ao longo do mês para conhecer outras maneiras de expressar seu 
amor nas Redes Sociais. 
  
~ 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 para 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 aqueles (destacados em amarelo brilhante). A maioria dos 
concursos terá um álbum especial para postar suas entradas. 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 
freqüência 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 fevereiro) 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 
 
#firesofwhimsy (para nosso patrocinador de fevereiro) 
 
#february2021challenge 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


