
 

 

TUTORIAL 01 
USANDO THEMES E SKINS EM UMA APLICAÇÃO ASP.NET 

 

ETAPA 1: Criando um novo Web Site usando o Visual Studio 2010 

 

NOTA: Neste tutorial foi utilizado o Visual Studio 2010 para criar o Projeto Web no qual iremos aplicar os temas e os skins.  

 

1. Abra o Visual Studio 2010 e crie um novo Projeto através do menu File > New > Project... ou fazendo uso combinado 

das teclas Ctrl + Shift + N. 

 
Figura 1 

2. Na janela de dialogo aberta, navegue pelo menu de opções laterais até encontrar a opção “Visual C# > Web > ASP.NET 

Empty Web Application”. 

  
Figura 2 

3. Nomeie o projeto como “webThemesSkins” e mantenha marcado a opção “Create directory for solution”; 

4. Selecione o local de sua preferência para salvar seu novo projeto através do campo “Location” e do botão 

“Browse...”; 

5. Clique no botão “OK” para criar novo projeto. 



 

 

Após concluído os passos 1 à 5, o Visual Studio terá criado uma pasta com o nome definido para armazenar os arquivos 

referentes a sua aplicação, um arquivo Web.config, para configurações. 

6. Para iniciar, iremos adicionar nossa página inicial que será chamada Default.aspx. Para isso, clique com o botão 

direito sobre o nome do projeto (na palheta de Solution Explorer) e em seguida clique em “Add > New Item...”; 

 
Figura 3 

7. Na janela de diálogo aberta, selecione a opção “Web Form”, dando-lhe o nome “Default.aspx” e em seguida clique 

no botão “Add”; 

 
Figura 4 



 

 

8. Após a execução do passo anterior, será criado um formulário web no seu site para que possamos definir o layout 

do site. Para isso, siga para o modo Design na página “Default.aspx” (em destaque na figura abaixo).  

 
Figura 5 

9. A partir do modo Design insira uma tabela (Table > Insert Table) contendo duas linhas e quatro colunas; 

 
Figura 6 

 



 

 

10. A seguir inclua a cada célula das colunas pares da tabela um dos controles listados: ListBox, RadioButtonList, 

TextBox e Calendar. E em cada célula das colunas ímpares insira um Label, conforme exibida na figura seguinte; 

 
Figura 7 

11. Altere as propriedades dos componentes inseridos, conforme tabela abaixo: 

Tabela 1 

Nome Original Alterações 

Label1 ID lbListBox 

Text ListBox 

Label2 ID lbRadioButtonList 

Text RadioButtonList 

Label3 ID lbTextBox 

Text TextBox 

Label4 ID lbCalendario 

Text Calendário 

ListBox1 ID ltbOpcao 

RadioButtonList1 ID rblOpcao 

TextBox1 ID txtCampo 

Calendar1 ID calendario 

 

12. Agora clique sobre o componente ListBox inserido e seguida clique sobre uma seta lateral (em destaque na imagem 

seguinte) que surgirá, indicando o caminho para a smart tag com as principais tarefas do componente selecionado; 

 
Figura 8 



 

 

13. Na ListBox Tasks selecione “Edit Items...”. Uma janela de diálogo similar a relatada na imagem seguinte surgirá. 

 
Figura 9 

14. Clique no botão “Add” para adicionar novos itens ao componente ListBox. Cada novo item dispõe de 4 (quatro) 

propriedades: Enabled; Selected; Text; Value. A seguir veja a funcionalidade de cada uma delas. 

Tabela 2 

Enabled True ou False (Habilitado ou Desabilitado) 

Selected True ou False (Selecionado ou Não por Default) 

Text Texto que aparecerá como opção ao usuário 

Value Valor guardado para identificar a opção 

 

15. Adicione quatro itens e nomeie cada uma deles como Primeiro Item, Segundo Item... sucessivamente.  

 
Figura 10 



 

 

16. Clique no botão “OK” e repita os procedimentos 10 ao 13 aplicando agora no componente RadioButtonList 

inserido. 

 
Figura 11 

17. Após a finalização desta etapa, seu site deverá está similar a imagem a seguir. 

 
Figura 12 

 

 

 

 

ETAPA 2: Organizar e definir os temas e os skins disponíveis para personalização do site 

 

NOTA: Nesta etapa, vamos definir e organizar os temas e os skins que serão usados para personalização do site para só 

então aplicá-los.  

 

18. Os temas são armazenados no seu projeto em uma pasta chamada App_Themes. Para criar esta pasta vá até a janela 

Solution Explorer e clique com o botão direito do mouse sobre o nome do projeto e escolha a opção Add > ASP.NET 

Folder e selecione a opção Theme do menu suspenso; 



 

 

 
 Figura 13 

19. Será criado de forma automática a pasta App_Themes e uma sub-pasta chamada theme1 que deve ser 
renomeada para Tema1 (Figura 12); 

 
Figura 14 

20.  Clique agora sobre a pasta App_Themes e selecione a opção Add > ASP.NET Folder selecionando o item Theme 
para adicionar um novo tema; 

 
Figura 15 

21.  Altere o nome Theme1 para Tema2. Ao final deveremos ter o seguinte resultado: 



 

 

 
Figura 16 

22. A seguir criaremos os skins para personalizar os controles usados no formulário. Clique com o botão direito do 
mouse sobre a pasta Tema1 e selecione a opção Add > New Item;  

23. A partir da lista de templates selecione Skin File nomeando-o como Button.skin; 

  
Figura 17 

24. Uma vez adicionado, o arquivo já vem com algumas dicas de como configurá-lo. Basicamente, vamos definir um 
controle e suas propriedades visuais. Observe na listagem seguinte o código do arquivo skin que acabamos de criar; 

 

<asp:Button  

runat="server" 

BackColor="White" 

BorderColor="Red" 

BorderStyles="Solid" 

BorderWidth="2px" 

   ForeColor="Red" /> 

25. Agora vamos criar cinco novos arquivos skins na pasta Tema1: Calendar.skin; Label.skin; ListBox.skin; 
RadioButtonList.skin; TextBox.skin, repetindo os passos 20 e 21; 

 
Figura 18 



 

 

26. A seguir a listagem com os códigos para os novos skins criados; 

<asp:Calendar  

   runat="server"  

   BackColor="#FFE0C0"  

   BorderColor="Blue"  

   ForeColor="Red" /> 
 
<asp:Label  

   runat="server" 

   Font-Names="Arial" 

   ForeColor="Red" /> 

 
<asp:ListBox  

   runat="server" 

   BackColor="#FFE0C0" 

   Font-Bold="True" 

   ForeColor="Red" /> 

 
<asp:RadioButtonList 

   runat="server" 

   Font-Names="Arial" 

   BackColor="#FFE0C0" 

   BorderColor="White" 

   BorderStyle="Inset" 

   Font-Bold="True" 

   ForeColor="Red" /> 

 
<asp:TextBox  

   runat="server" 

   BackColor="#FFE0C0" 

   BorderColor="Red" 

   BorderStyles="Solid" 

   BorderWidth="1px" 

   ForeColor="Red" /> 

27. Após definir cada um dos skins conforme acima, salve cada. Em seguida clique com o botão direito sobre o Tema2 e 
selecione a opção Add > Existing Item... Vá até a pasta, no seu projeto, onde está salvo os seis skins do Tema1 , 
selecione todos e clique em no botão “Add” (Figura 17). O Visual Studio criará automaticamente uma cópia para cada 
skin selecionado do Tema1, salvando os novos arquivos na pasta Tema2 (Figura 18); 

   
Figura 19                                                                                                     Figura 20                           . 



 

 

28.  Agora você só é necessário realizar algumas alterações nos códigos de cada skin do Tema2 para distingui-lo do Tema 
1. Assim sendo, iremos, no Tema2, onde tiver definida a cor “Red”, substituir pela cor “Blue” e onde tiver a cor 
"#FFE0C0", substituir por “#A5B6F1”. Abaixo estão em negrito as linhas de código que deverão ser alteradas; 

<asp:Button  

runat="server" 

BackColor="White" 

BorderColor="Blue" 

BorderStyles="Solid" 

BorderWidth="2px" 

ForeColor="Blue" /> 

<asp:Calendar  

runat="server"  

   BackColor="# A5B6F1"  
   BorderColor="Blue"  

   ForeColor="Blue" /> 
 
<asp:Label  

   runat="server" 

   Font-Names="Arial" 

   ForeColor="Blue" /> 

 
<asp:ListBox  

   runat="server" 

   BackColor=# A5B6F1" 
   Font-Bold="True" 

   ForeColor="Blue" /> 

 
<asp:RadioButtonList 

   runat="server" 

   Font-Names="Arial" 

   BackColor="# A5B6F1" 
   BorderColor="White" 

   BorderStyle="Inset" 

   Font-Bold="True" 

   ForeColor="Blue" /> 

 
<asp:TextBox  

runat="server" 

   BackColor="# A5B6F1" 
   BorderColor="Blue" 

   BorderStyles="Solid" 

   BorderWidth="1px" 

   ForeColor="Blue" /> 

29. Feito isso, agora salve todos os arquivos e encerrarmos essa etapa onde preparamos os skins para utilização na 
aplicação Web. 

 

 

ETAPA 3: Habilitar os temas e os skins para o Web Site 

 

NOTA: Você pode definir os temas para uma única aplicação web ou de forma global que pode ser usada por todas as 

aplicações no servidor web. Depois de definir o tema ele pode ser colocado em páginas individuais usando o atributo 

Theme ou StyelSheetTheme na diretiva @Page ou pode ser aplicado a todas as páginas pela definição do elemento Pages 

no arquivo de configuração. 

Se o elemento para as páginas for definido no arquivo Web.config o tema será aplicado a todas as páginas do web site, 

com isso não necessita aplicar o tema as páginas individuais. É o que faremos a seguir. 



 

 

30. Antes de aplicar os temas às páginas, vamos executar o projeto neste ponto para observar as mudanças no layout 
após aplicarmos os devidos temas. Para isso selecione no menu Debug > Start Debugging ou aperte a tecla F5; 

 
Figura 21. Resultado da aplicação antes do uso de Temas 

31. Agora, abra pelo Solution Explorer, o arquivo de configuração Web.config na raiz do seu Web Site; 

32. No arquivo Web.config procure a tag <pages> e inclua o atributo theme=”Tema1” (Figura 20); 

 
Figura 22 



 

 

33. Agora execute novamente o Web Site e perceba as diferenças no layout dos componentes; 

 
Figura 23. Web Site com o Tema1 aplicado 

34. Faça o mesmo teste com Tema2 e perceba também as diferenças apresentadas na execução; 

 
Figura 24. Web Site com o Tema2 aplicado 

 



 

 

35. Agora adicione um novo WebForm.aspx ao seu projeto (Botão direito sobre título do projeto > Add > New Item...); 

 
Figura 25 

36. No source do WebForm1.aspx, procure a diretiva <@pages />, no início da página, e inclua o atributo 
theme=”Tema1”; 

37. Insira no WebForm1.aspx um componente Button. Altere sua propriedade Text para “Redirecionar” e seu ID para 
“btRedirecionar”; 

 
Figura 26 

38. Clique duas vezes sobre o componente Button inserido para adicionar a seguinte linha de código no evento Click do 
botão; 

Response.Redirect("Default.aspx"); 

39. Clique com o botão direito sobre o nome do WebForm1.aspx, na palheta Solution Explorer, e selecione a opção Set 
As Start Page e em seguida execute novamente o site. Perceba o funcionamento dos temas nas duas páginas; 



 

 

ETAPA 4: Aplicando temas de maneira dinâmica 

 

NOTA: Por fim, depois de já validado os temas criados, iremos redefinir nossa aplicação para que possamos permitir ao 

usuário (cliente da página) alternar entre os dois temas a partir da própria aplicação.  

 

40. Insira na página Default.aspx um componente DropDownList; 

41. Altere o ID do DropDownList para “ddlTema” e adicione dois Items ao componente, um com a propriedade Value 
configurada como “Tema1” e o outro como “Tema2” (ver novamente procedimentos 10 à 14); 

42. Altere a propriedade AutoPostBack do DropDownList para “True”; 

 
Figura 27 

43. No CodeBehind da página Default.aspx copie e cole o método Page_Load e renomeie para Page_PreInit; 

Este é o método de pré-inicialização da página, quando os controles ainda não foram “renderizados” – o momento 
ideal para definir como será a aparência deles, portanto altere o Theme da Page como na codificação da listagem 
seguinte; 

namespace webThemesSkins 

{ 

    public partial class _Default : System.Web.UI.Page 

    { 

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

        protected void Page_PreInit(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string tema = Request[((DropDownList)FindControl("ddlTema")).UniqueID]; 

 

            if (!string.IsNullOrEmpty(tema)) 

                Theme = tema; 

        } 

    } 

}    



 

 

Com este código, primeiro resgatamos o POST da requisição (Request) pelo “Identificador Únicio (UniqueID)” do 
DropDownList. Este identificador é gerado no HTML, resultado do processamento do ASP.NET para o navegador do 
cliente. 

Logo após, se o DropDownList não for nulo, redefinimos o tema da página. 

44. No arquivo Web.config procure a tag <pages> e configure o atributo theme=”Tema1”; 

45. Configure a página Default.aspx novamente como a página inicial (Set As Start Page); 

46. Por fim, execute o Web Site e teste sua aplicação. Acompanhe o resultado na figura a seguir. 

 
Figura 28 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste tutorial alcançamos de maneira fácil a definição do padrão visual de uma página, levando a customização até o 
nível de usuário. Não é preciso recorrer a cada controle para que ocorra a customização, tudo está definido nos Skins dos 
Themes. 
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