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PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM SITE 

Orientações 
 
Definição do Projeto: 

 O trabalho deve ser feito em grupo de NO MÁXIMO 2 (dois) componentes 

 Os grupos deverão escolher um tema/ramo de negócio e deverá desenvolver um site para este tema 

 As páginas deverão ser escritas utilizando XHTML para marcação e CSS para apresentação 

 Todas as páginas XHTML e CSS devem ser validadas para verificar que estão corretas 

 O site deve conter, NO MÍNIMO 12 páginas HTML 

 Os sites devem apresentar, NECESSARIAMENTE, todo o conteúdo visto durante o bimestre (imagens, 

links, listas, tabelas, formulários, etc.) 

 O site deve ser bem organizado em pastas; deve ser criada uma hierarquia de diretórios para melhor 

organizar os arquivos, por exemplo: 

 
Sobre a entrega: 

 Os temas escolhidos por cada grupo deverão ser enviados por e-mail até o dia 30/07/2014. 

 Todos os trabalhos deverão ser enviados por e-mail (compacto) até o dia 06/08 (1V) e 07/08 (2V). 

 Os grupos deverão apresentar seus projetos para toda a turma no dia 07/08 (1V) e 08/08/2014 (2V). A 

ordem de apresentação será definida por sorteio no dia de sua realização. 

 Todos os componentes devem ter domínio do conteúdo durante a apresentação. 

 

Sobre a avaliação: 
 A pontuação do trabalho será parte da nota do 2º Bimestre. 

  A avaliação será feita de acordo com os critérios abaixo: 

o Funcionamento correto de links 

o Abordagem de todo o conteúdo visto em sala (tabelas, imagens, formulários, listas...) 

o Organização dos códigos fonte 

o Apresentação apenas com CSS 

o Validação de páginas XHTML 
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Temas Sugeridos: 

 Agência de Turismo  

 Bar / Lanchonete 

 Biblioteca 

 Clínica Médica 

 Concessionária 

 Escola 

 Jornal / Portal de Notícias 

 Lan House  

 Livraria 

 Loja de Móveis 

 Plano de Saúde 

 Portal de Jogos 

 Portal de Músicas 

 Receitas de culinária 

 Rodoviária 

 Supermercado 

Os grupos podem escolher temas diferentes dos propostas acima. 

Exemplos de páginas do site: 
 
 
 


