
 
 

DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO WEB 2 
PROFESSOR: REGILAN MEIRA  
www.regilan.com.br – e-mail: regilan@hotmail.com 
 

ALUNO: _________________________________________ 
 

 
 

ORIENTAÇÕES: 
 

• A atividade deve ser realizada INDIVIDUALMENTE. 

• O valor da atividade é 3,0 pontos. 

• A atividade deve ser iniciada e concluída na aula do dia 13/07. 

• A atividade deve ser enviada entregue diretamente ao professor em arquivo compactado com o 
nome do aluno . 

• O projeto juntamente com os arquivos .CSS, imagens e página mestre está disponível no post desta 
atividade no blog do professor. 

 
ESTUDO DIRIGIDO – PARTE 02: PROJETO YOGA FITNESS CLUB 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ETAPAS 
 

1 - Fazer o download do projeto YogaClub no blog do professor e abrir este website no Visual Studio.  
(FILE -> OPEN WEB SITE) 
 
 

 
 

 
 
2 - Este projeto contém alguns arquivos e diretórios: 
 

• curriculo.aspx: página para envio de currículo para trabalhar 
no clube 

• avaliacao.aspx: página para agendar uma avaliação no clube 

• contato.aspx: página para que um usuário possa contactar a 
administração do clube 

• images: diretório onde se localiza as imagens utilizadas no 
projeto; 

• modelo.master: página master (utilizada como modelo para as 
demais páginas que compõem o projeto 

• estilo.css: arquivo que contém o código css utilizado em todo 
o projeto 

• estilo_formulario.css: arquivo que contém o código CSS para 
formatação de elementos de formulários em todo o projeto 

 

 
 

3 - Você deve criar o acesso a dados para a função de INSERIR para as páginas abaixos. 
 

• avaliacao.aspx 

• curriculo.aspx 

• contato.aspx 
 
 
ANTES DE REALIZAR A INTEGRAÇÃO A DADOS, VOCÊ DEVE REALIZAR O ACESSO NO SQL SERVER E 
EXECUTAR O SCRIPT DE CRIAÇÃO DAS TABELAS DISPONIBILIZADO NO DOWNLOAD DESTA ATIVIDADE. 



 
 

4 – Crie 3 novas páginas a partir da página MODELO.MASTER chamadas: 
 

• relatorio_contato.aspx 

• relatorio_curriculo.aspx 

• relatorio_avaliacao.aspx 
 
As páginas acima serão utilizadas para exibir os dados de cada página criada anteriormente. 
 
A página de relatório_contato.aspx deve exibir uma GridView com todos os contatos (nome, email, 
informação) enviados através da página: contato.aspx. Esta GridView deve possuir opções para Excluir 
(apenas excluir) incluindo paginação e ordenação. Os contatos devem ser exibidos ordenados pelo número 
do contato de forma DESCENDENTE. 
 
A página de relatório_curriculo.aspx deve exibir uma GridView com todos os currículos (nome, telefone, 
turno, minicurriculo) enviados através da página: curriculo.aspx. Esta GridView deve possuir opções para 
Excluir (apenas excluir) incluindo paginação e ordenação. Os currículos devem ser exibidos ordenados pelo 
nome de forma ASCENDENTE.  
Nesta página deve possuir um filtro para que sejam buscados currículos pelo nome de uma pessoa. 
Exemplo: O usuário digitou numa asp:textbox o texto “Reg”, devem ser apresentados os currículos de 
todas as pessoas que possuam nome iniciado em “Reg”, como por exemplo Regilan, Regina, Reginaldo, 
Regis, etc. 
 
 
A página de relatorio_avaliacao.aspx deve exibir uma GridView com todas as avaliações  enviadas através 
da página: avaliacao.aspx. Esta GridView deve possuir opções para Excluir e Editar incluindo paginação e 
ordenação. As avaliações devem ser exibidas ordenadas pela data de agendamento em ordem 
DESCENDENTE 
Nesta página deve possuir um filtro para que sejam buscadas avaliações por data de agendamento, 
horário de preferência e professor. 
 
 
 
 


