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ETAPAS 
 

OBS 1 : Antes de iniciar o NetBeans, você deverá abrir o painel de controle 
do XAMPP e iniciar o Apache e MySQL 

 
OBS 2: Neste momento NÃO IREMOS FAZER A INTEGRAÇÃO/CONEXÃO 

COM A BASE DE DADOS. Será apenas o desenvolvimento do formulário e 
da base de dados. 
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1 - Fazer o download do projeto YogaClub no blog do professor, em seguida você deve descompactar 

o arquivo, copiar e colar a pasta YogaClub dentro do diretório: C:/xampp/htdocs. 

 

 
 

2 – Após iniciar o NetBeans, você deverá clicar no menu Arquivo -> Abrir Projeto e abrir o projeto 

relacionado ao YogaClub. Nas figuras 1 e 2 é apresentado como este processo é realizado 

 

 

Figura 1. Abrir projeto 
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Figura 2. Projeto a ser aberto 

 
 

 
3 - Este projeto contém alguns arquivos e diretórios (ver Figura 3): 
 

• images: diretório onde se localiza as imagens 

utilizadas no projeto; 

• index.php: página inicial do site 

• cabeçalho.php: arquivo PHP com o código 

HMTL referente ao topo do site 

• rodape.php: arquivo PHP com o código HTML 

referente ao rodapé do site 

• contato.php: página com dados relacionado ao 

formulário de contato 

• 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 

 

 

 

Figura 3 - Arquivos do projeto 
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4 - Você deve criar duas novas páginas em PHP (utilize como base a página contato que foi criada 
como modelo para as demais páginas). Estas duas novas páginas devem ter exatamente os nomes 
abaixo 
 

• avaliacao.php 

• curriculo.php 
 
 
Para criar uma nova página PHP dentro do projeto, clique com o botão DIREITO do mouse sobre o 
nome do projeto e escolha NOVO – PÁGINA WEB DO PHP 
 

 
 
 
É importante que estas duas páginas tenham os nomes solicitados acima, pois os itens do menu no 
cabeçalho/topo da página foram utilizado estes nomes para direcionar a estas páginas.  
 
 
5 - As páginas avaliacao.php, curriculo.php e contato.php representam formulários que terão acesso 
a dados com tabelas. Para isto, você deve criar inicialmente no MYSQL um banco de dados (CREATE 
DATABASE)  chamado YogaClub e 3 tabelas com os seguintes nomes e campos: 
 
 
Tabela: avaliacao: 
 

• codigo_agendamento: inteiro, chave primária e auto_increment 

• nome_cliente: varchar(100) e não nulo 

• telefone_contato: varchar(20) e não nulo 

• atividade: varchar(50) e não nulo 

• data_agendamento: date 

• horario_preferencia: varchar(10) 
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• professor_avaliador: varchar(50) 
 
Tabela: curriculo 
 

• cpf: varchar(14) e primary key 

• nome: varchar(100) e não nulo 

• telefone_contato: varchar(20) e não nulo 

• email_contato: varchar(100) e não nulo 

• turno_trabalho: varchar(20) 

• mini_curriculo: varchar(1000) e não nulo 
 

Tabela: contato 
 

• numero_contato: inteiro, chave primária e auto_increment, 

• nome: varchar(100) e não nulo 

• email_contato: varchar(100) e não nulo 

• informacao: varchar(300) e não nulo 
 

 
6 - A página avaliacao.php é referente a uma página para que um futuro cliente possa solicitar uma 
exame de avaliação física. (A página avaliação é acessada quando o usuário clica no menu Agendar 
Aula) 
 
Para isto ele deve informar o seu nome, telefone, uma data que ele deseja agendar a avaliação física, 
o horário de preferência da avaliação, um professor para avalia-lo e a atividade física que ele pretende 
se matricular. 
 
O horário de preferência de avaliação deve ser escolhido através de uma lista (SELECT) que terá os 
valores: 
 

• 10:00 

• 11:00 

• 15:00 

• 16:00 

• 19:00 

• 20:00 
 
O professor para avaliar deve ser escolhido através de uma lista (SELECT) que terá os seguintes valores: 
 

• Miguel Queiroz 

• Evandro Lima 

• Juliana Silva 

• Gabriela Santana 

• Joana Sousa 
 
A atividade física deve ser escolhida através de uma lista (SELECT) que terá os seguintes valores: 
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• Pilates 

• Treino Funcional 

• Yoga 

• RPG 

• Hidroginástica 
 

 
OBS: Ao final do formulário adicione um botão para que o usuário do site possa enviar os dados 
preenchidos. 
 
7 - A página curriculo.php é referente a uma página para que um profissional possa enviar seu 
currículo para trabalhar nesta empresa e deve possuir campos para informar o CPF, nome do 
profissional, telefone de contato, e-mail de contato, turno de trabalho e mini currículo. (A página 
curriculo é acessada quando o usuário clica no menu Trabalhe Conosco) 
 
O turno de trabalho deve ser escolhido através de uma lista (SELECT)) que terá os seguintes valores: 
 

• Matutino 

• Vespertino 

• Noturno 
 
Para o campo mini currículo deve ser adicionado uma caixa de texto (TEXTAREA) com um tamanho 
maior que as demais caixas de textos para que o usuário que está nesta página possa escrever com 
detalhes um mini currículo de suas experiências e formação profissional. 
 
OBS: Ao final do formulário adicione um botão para que o usuário do site possa enviar os dados 
preenchidos. 
 
8 - A página contato.php é referente a uma página que permita um usuário escrever uma pergunta, 
crítica ou informação. Esta já está desenvolvida para que seja utilizada como modelo para criação do 
formulário presente nas outras duas páginas. 
 
 
9 – Utilize as propriedades required, placeholder e outros atributos de validação para que o 
formulário esteja o mais integro possível com relação a entrada de dados. 
 
Utilize também a propriedade NAME de cada componente de formulário pois utilizaremos o NAME 
para identificar este elemento no código e para a posterior conexão com a base de dados. 
 
OBS: Utilize um pre-fixo antes de cada nome de componente. Exemplo: txtNome, txtCpf, txtEmail, 
etc 
 
 
 
 


