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O QUE É O ETM 

 

O ETM é um teclado virtual disponível na internet e 

que pode ser usado tanto como um meio de comunicação 

quanto como um editor de textos. O ETMWeb traz a 

possibilidade de personalização do teclado, isto é, o 

usuário pode organizar as letras, símbolos e números da 

maneira que quiser, para que o utilize mais facilmente e 

como se sentir mais confortável.  

Neste manual ensinaremos como utilizá-lo – desde o 

acesso até as configurações dos itens que o compõe.  

 

QUEM PODE USAR? 

 

O ETMWeb pode ser utilizado por qualquer pessoa, 

não tendo restrições ao seu uso. Ele foi especialmente 

desenvolvido para que pessoas que possuem dificuldades 

de comunicação possam se comunicar e escrever textos 

que podem ser lidos diretamente na tela ou escutados ao 

acionar a voz automática do programa. 
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COMO UTILIZAR?  

 

Para acessar o ETMWeb, entre no site 

https://www.tecladovirtual.org o ETM irá funcionar 

melhor no Google Chrome. 

Na sequência, você deve ir em “Versão Online”. E 

será redirecionado para uma nova página! 

  

https://www.tecladovirtual.org/
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PRIMEIRO ACESSO 

 

No site, você precisa criar uma conta nova para que 

possa acessar e salvar seus teclados. Para isso, clique em 

“Crie uma”: 
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Na próxima tela, preencha com seus dados nos 

campos indicados, como mostra o exemplo: 

Clique em “REGISTRAR”:  
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Se tudo estiver certo, você verá essa tela informando 

que seu cadastro foi criado: 

Clique em OK e você voltará para a tela inicial, onde 

então deve inserir os dados que acabou de cadastrar para 

entrar no site e clicar em “ENTRAR”:  
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JÁ TENHO CONTA 

 

Caso você já tenha feito seu cadastro e já tenha conta 

no ETMWeb, entre no site https://etm.korp.com.br, 

digite seus dados na tela inicial e clique em “ENTRAR”: 

  

https://etm.korp.com.br/
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TECLADO 

 

Após entrar com o seu e-mail e senha, 

aparecerá o teclado tradicional na tela: 

Uma solicitação de permissão para utilização do 

microfone irá surgir na tela. Você deve clicar em “Sim” 

para autorizar a utilização do microfone como método de 

entrada no teclado. 
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O uso do teclado funciona da seguinte forma: o ETM 

automaticamente muda de linha para que você só precise 

selecioná-la usando o acionador da sua preferência 

(joystick, microfone...). 

Para saber em que linha o ETM está, observe o 

destaque em amarelo que muda de lugar a cada poucos 

segundos. Caso essa mudança esteja muito rápida ou 

devagar para você, você pode mudar a velocidade 

conforme a CONFIGURAÇÕES, descrito na página 11. 

Observe nas figuras abaixo a sequência de como as linhas 

mudam no ETM:  
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Quando chegar na linha desejada, você deve 

usar seu acionador, e então as letras começarão a 

ser destacadas em vermelho da esquerda para a 

direita como na figura seguinte: 

Para que o ETM fale a frase escrita acione o 

botão com autofalante (na próxima figura) do 

mesmo modo que seleciona as letras. 
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Sendo assim, a sequência para acionar a letra 

“S”será a seguinte:  

  

Aguarde 

Aguarde 

Acione para 

selecionar a 

linha 

Acione para 

selecionar a 

letra 

Observe que 

a letra foi 

escrita 
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CONFIGURAÇÕES 

 

Para alterar o teclado, você deve ir na aba 

“Configuração”, localizada na esquerda da tela: 

 

Em “Configuração geral” você pode alterar o 

tipo de sensor que utilizará (microfone, webcam, 

joystick, etc.): 
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Em “Editor de teclado” você consegue criar seus 

próprios teclados, como será explicado nas 

próximas etapas: 
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ACIONADORES 

 

O ETM permite que você conecte três formas 

diferentes de acionadores para interagir com o teclado 

virtual, sendo eles: 

• Microfone: tanto do próprio notebook quanto de 

fones e microfones externos;  

• Joystick: que são controles para computadores 

(semelhantes aos de videogames)  
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Para modificar o tipo de acionador, você deve ir em 

“Configuração”, e depois, na caixa chamada “Sensor”. 

Nesse local você pode escolher o tipo de acionadores que 

você gostaria de utilizar para o teclado. E não se esqueça 

de ir em “Salvar” para que suas alterações sejam 

aplicadas. 

O Joystick é um acionador que permite o controle da 

varredura por meio da pressão em algum botão ou tecla 

conectada. Nessa forma de utilização do ETM não se tem 

o controle da sensibilidade. 

O Microfone permite você controlar o ETM por meio 

de som. Quanto maior a sensibilidade selecionada, maior 

a interação do microfone com os barulhos do ambiente. O 

ideal é ter um microfone direcional próximo à fonte de 
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emissão de som e deixar a sensibilidade baixa para que os 

sons ambientes não interfiram e selecionem teclas 

indesejadas.  
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NOVO TECLADO 

 

O ETM permite que você monte o seu próprio teclado 

virtual, para facilitar a sua comunicação e adaptá-la da 

sua forma preferida. 

Para isso, você deve ir em “Configuração”, e depois 

clicar em “Editor de teclados” como mostrado na imagem 

abaixo.  
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Você pode arrastar as letras e sinais, uma por uma, 

na posição que desejar. Para arrastar dê um segure 

apertado o botão esquerdo do mouse em cima da letra que 

deseja mudar de local e, mantendo pressionado o botão, 

arraste a letra para um dos locais em branco. 

Com o duplo clique sobre uma das letras, você pode 

editar e inserir alguma letra ou caractere especial que não 

estejam no banco de letras apresentado. 

  



 

18 
 

No editor de teclado você pode adicionar ou remover 

linhas e também compartilhar o teclado com outros 

usuários do ETM. Basta selecionar a opção desejada.  

Na opção “Compartilhar Teclado (Novo Teclado)”, 

aparecerá uma outra caixa, como identificada a seguir: 

Após selecionar em “Salvar” aparecerá essa 

mensagem para você:  
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Depois de ter montado o teclado da forma que 

desejar e de ter compartilhado ele com outros usuários, 

não esqueça de salvar o seu novo teclado. Para isso, basta 

clicar em “Salvar Como” na parte superior do teclado. 

Após clicar em “Salvar Como”, aparecerá essa caixa, 

nela você pode inserir um nome para o teclado e clicar em 

“Salvar”. 
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LOJA 

 

A loja é outra opção que você tem para ter teclados 

virtuais diferentes e prontos para o seu uso. Na loja tem 

os teclados de outros usuários do ETM que foram 

compartilhados. Para acessá-la clique em “Loja”, na parte 

do menu, como apresentada abaixo:  

Nessa opção, você pode pesquisar teclados de outros 

usuários e encontrar diferentes formas de se comunicar 

com o ETM! 
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Quando gostar de um teclado e quiser utilizá-lo, 

clique em “Use agora”.  

E depois em “Usar este teclado”. 
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PERFIL 

 

No canto superior direito temos o perfil do Usuário, 

no perfil do usuário você pode escolher um “Avatar”, um 

“Nome Completo” e um “E-mail”. Para manter qualquer 

modificação realizada, não se esqueça de clicar em 

“Salvar”. 
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Para mudar de senha, utilize a página do perfil. Vá 

em “Nova Senha”, digite uma senha e depois em 

“Confirme a senha” digite a mesma senha. Não esqueça 

de Salvar. 
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SAÍDA 

 

Para sair do ETM você deve ir até a opção do canto 

superior direito da tela. Nesse local está uma imagem e 

seu nome, no exemplo está “Usuário 1”. Clique nesse local 

e depois aparecerá a opção “Sair”. Clique em “Sair”.  
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VÍDEOS 

Caso de dúvidas, acesse nossos vídeos:  

 


