
Março de 2021 Inspiração para pintar informações de desafio 
 
Temas de março: 

1. Como um leão: Pinte o design com qualquer coisa relacionada a leões. 
2. Lebre de março: pinte um desenho inspirado em uma lebre ou coelho. 
3. Dr. Seuss: Pinte um design inspirado nos livros ou personagens do Dr. Seuss. A pintura 

corporal é permitida. 
4. Escolha do patrocinador - “Balões”: pinte um design inspirado ou inspirado em balões 

OU crie algo usando balões. As postagens de informações serão adicionadas à seção 
"Anúncio" do grupo. 

5. Estilo prático - heróis ou vilões: 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. ITP Boot Camp De volta ao básico - 50 Teardrops: Pratique 50 (ou mais) golpes de 
lágrima. Experimente pincéis diferentes, se os tiver. Apenas mostre sua prática. 

9. Mulheres na História: pinte um desenho apresentando, ou inspirado por, uma mulher 
famosa da história. A pintura corporal é permitida. 

10. Estilo Kawaii: Pinte um desenho, em qualquer tema, no estilo kawaii ou chibi. Dica: faça 
uma pesquisa de imagens no Google por “arte do estilo Kawaii” ou “Desenhos Kawaii” 
para se inspirar. 

11. Escolha do patrocinador - “Desenhos de olhos elegantes”: pinte um design elegante ao 
redor dos olhos. As postagens de informações serão adicionadas à seção "Anúncio" do 
grupo. 

12. Estilo no trabalho - Gnome ou Leprechaun: 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. Fim do arco-íris: mostre-nos o que você encontraria no final do arco-íris ... um pote de 
ouro da sorte? Ou alguma outra coisa? A pintura corporal é permitida. 

16. Chá para dois terça-feira: pinte um desenho com algo relacionado ao chá. 
17. Verde: pinte um desenho com tons de verde! Podem ser usadas pequenas quantidades 

de preto e branco. 
18. Escolha do patrocinador- “Estrelas”: pinte um design, em qualquer estilo, apresentando 

ou inspirado por estrelas. As postagens de informações serão adicionadas à seção 
"Anúncio" do grupo. 

19. Estilo de trabalho - lagarta ou girino: 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. World Art- Ireland: Pinte um design inspirado em qualquer uma das artes ou ofícios 
tradicionais da Irlanda. (Pintura, escultura, cerâmica, tecelagem, joalheria, etc ...) 
Respeite a cultura que você está representando. 

23. Dia Internacional do Filhote de Cachorro: Pinte um desenho que exiba ou seja inspirado 
por qualquer tipo de filhote. 

24. Começa com a letra S: Pinte um desenho apresentando algo que começa com a letra 
“S”. 

25. Escolha do patrocinador- "Design de primavera com estênceis": pinte um design com 
tema de primavera, usando pelo menos um estêncil. As postagens de informações 
serão adicionadas à seção "Anúncio" do grupo. 

26. Estilo no trabalho - Borboleta ou sapo: 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. 

29. Desafio ITP Dare de 2 minutos - Páscoa / Primavera: pinte um design com o tema 
Páscoa ou Primavera em dois minutos ou menos. Apenas tente o seu melhor. Bônus: 
compartilhe um vídeo! 

30. Caminhe no parque: pinte um desenho com algo em um parque. 
31. Fora como um cordeiro: Pinte um desenho, em qualquer estilo, apresentando um 

cordeiro ou ovelha. 
 
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. 
5 a 10 de março: Mini-concurso com o tema “Sequestrado por aliens”, patrocinado pela 
Inspiration to Paint 
19 a 24 de março: Mini Concurso - Mais informações serão publicadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informações sobre o desafio de março 
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 claro na 2ª página do calendário! 
~ Certifique-se de ler TODOS os detalhes sobre os dias temáticos para que você não perca 
nada 
 
Este mês é patrocinado por Svetlana Keller, do Sparkling Faces! Svetlana não é apenas uma 
artista talentosa; ela também é a criadora da popular linha de pranchas “Sparkling Faces” e 
outras ferramentas excelentes para pintores de rosto. 
Visite o site Sparkling Faces aqui: www.sparklingfaces.ch 
Página do Facebook: https://www.facebook.com/Kinderschminken.li/ 
No Twitter: https://twitter.com/SvetlanaKeller7 
No Instagram: https://www.instagram.com/sparkling_faces_by_svetlana 
Pinterest: https://www.pinterest.de/keller1848 
~ Quintas-feiras são temas de escolha do patrocinador (destacados em azul). Os Info Posts na 
seção ANÚNCIO do grupo terão mais detalhes sobre esses temas especiais escolhidos pelo 
nosso patrocinador. 
~~ A pintura corporal só é permitida quando especificada 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 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. 
 
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 defeitos ... 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, 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 março) 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 
 
#sparklingfaces (para nosso patrocinador de março) 
 
#march2021challenge 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


