IBCDireto
O que você quer da Benjamin Constant?
A COMISSÃO EDITORIAL da revista Benjamin Constant está bastante satisfeita com a
repercussão de seus artigos e com a resposta dos leitores ao IBCDireto. As cartas e os faxes
que chegam até nós são a medida do quanto estamos progredindo no nosso propósito de
sempre prestar um grande serviço.
A partir dos pedidos dos leitores podemos selecionar o material que mais se adapta às
necessidades de educadores, amigos e parentes dos deficientes visuais em todo o país e no
exterior.
É a sua necessidade de informação que nos leva a pensar no próximo artigo. Estamos
trabalhando exaustivamente para procurar atender ao volume de sugestões que chegam até
nós todo o tempo.
Escreva para a revista dizendo a sua opinião, a sua dúvida, o seu problema. Envie o
questionário anexo por fax ou pelo correio. A sua sugestão é muito importante.
Com relação ao deficiente visual, quais os assuntos de seu maior interesse?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Educação Especial (metodologia de ensino e práticas didáticas);
Materiais adaptados e novos recursos;
Adaptação nas atividades de vida diária;
Prevenção, reabilitação, saúde, lazer e cultura;
Conhecimento jurídico e social sobre a questão da deficiência;
Outros:

Qual a sua relação com o deficiente visual?
1. Profissional atuante na área de Educação Especial (professor, pedagogo, etc.);
2. Profissional que atende a deficientes visuais (psicólogo, assistente social, médico, etc.);
3. Parente ou amigo;
4. Outros:
O IBCDireto quer saber suas sugestões e/ou críticas:
Por favor, informe seus dados pessoais:
Nome:
Profissão:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Cidade:
Estado:
Telefone para contato:
Instituição em que trabalha:
1. Desejo ser cadastrado e receber a revista Benjamin Constant no endereço acima.
2. A instituição onde trabalho é assinante da revista, mas eu gostaria de recebê-la em casa,
no endereço acima.
3. Já sou assinante da revista.
Por favor, remeta sua resposta para nós o quanto antes (ou envie pelo fax (021)275-3745):
Instituto Benjamin Constant - DTE
Av. Pasteur 350/368 Urca
Rio de Janeiro/RJ CEP 22290-240

