
Insígnia de BP
Olá, Pioneiro(a)
Tudo bem?

A sua jornada rumo a “Insígnia de B.P.” começou! Serão vários desafios até você 
alcançar este objetivo. Para orientar o seu caminho use este checklist, onde você 
marca suas conquistas, planeja suas metas e evita se perder pelo trajeto.

Nome:

Progressão Pessoal

Projeto de Vida

Projeto

Comprometimento: __/__/____

Considerações:

Nome do Projeto: 

Elaboração: __/__/____

Data de Início: __/__/____ Data de Início: __/__/____ Duração: __/__/____

Investidura Pioneira: __/__/____

Revisão: __/__/____

Cidadania: __/__/____

Revisão: __/__/____

- Tenha conquistado 100% das atividades previstas no Guia do Projeto Pioneiro: 

- Tenha elaborado e revisado seu Plano de Desenvolvimento Pessoal (Projeto de Vida)

- Tenha elaborado e executado um projeto pessoal, de relevância, com duração de no
mínimo quatro (04) meses, de sua livre escolha, cujo conteúdo seja aprovado pela 
Comissão Administrativa do Clã – COMAD, que deverá cobrir os seguintes aspectos:

 9 O conteúdo atenda a uma das áreas prioritárias: SERVIÇO, NATUREZA, TRABALHO ou VIAGEM;
 9 Escolha da ideia;   
 9 Planejamento e Programação;
 9 Organização;
 9 Coordenação;
 9 Execução;
 9 Avaliação e
 9 Relatório com Conclusão indicando o experiência/aprendizado adquirido durante o projeto.

Clã:

-Opcionais:

Insígnia De Interesse Especial Data Da Conquista

Insígnia de Lusofonia

Insígnia do Cone Sul

Insígnia do Aprender

Insígnia He For She

- Documentos para anexar ao processo + os que serão preparados por seus Mestres:
 � Ata assinada e datada pela COMAD – aprovação da abertura do projeto de relevância de no mínimo 4 

meses de duração
 � Ata assinada e datada pela COMAD – finalização e encerramento do projeto de relevância de no mínimo 

4 meses de duração
 � Recomendação assinada e datada pela COMAD (Ata da reunião)
 � Foto no Paxtu atualizada, com uniforme ou vestuário, em fundo claro (não ser selfie)  

Insígnia de Interesse Especial

Compartilhe com a gente a sua nova conquista! Poste sua foto recebendo a Insígnia de B.P. nas redes sociais 
com a hashtag.

/       /



Insígnia de BP

Desenvolvendo seu Projeto:

Equipe de Interesse Colaboradores Eventuais

Nome Contato

Pessoal

Financeiro

Equipamentos

Espaço físico

Materiais

Qual é o grande objetivo do projeto? (PROPÓSITO)

Que resultado precisa alcançar para o objetivo? (META)

Quais são os principais contatos relacionados à execução deste projeto?

Quais são os principais recursos necessários à execução do projeto (pessoal, recursos financeiros, equipa-
mentos, espaço físico, materiais)?

Faça um breve resumo das razões deste Projeto e da Estratégia de Execução, tentando organizar o pensa-
mento em relação ao modo de agir mais eficiente para alcançar o seu objetivo:

Recursos Necessários



Quais são as tarefas a desenvolver para alcançar cada um dos resultados esperados? (AÇÕES)

Ação Responsável Prazo Recursos


