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SOBRE O WORKSHOP

Lisboa

Nos últimos anos temos assistido a um crescimento do mercado 
de desenvolvimento de aplicações web com novas metodologias 
e plataformas de desenvolvimento.

Palavras como AJAX, SPA, Promises e Observables passaram a 
ter no nosso quotidiano um sentido ligado ao desenvolvimento de 
aplicações.

O Angular é uma das plataformas de desenvolvimento web que 
veio alterar o panorama do desenvolvimento para a web e a 
requerer de frontend e backend developers novos skills.

Com este workshop, vai ser possível compreender a base desta 
tecnologia, bem como a utilização prática desta plataforma, 
para aumentar o potencial das soluções a desenvolver, tendo 
em mente uma estratégia integrada com as melhores práticas de 
desenvolvimento para a Web e os desafios do nosso mercado.

Tendo em mente uma estratégia integrada com as melhores 
práticas de desenvolvimento para a Web e os desafios do nosso 
mercado.

duração total 32h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto (2 fins-de-semana)

investimento 275€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Para frequentar este workshop são 
necessários conhecimentos gerais 
de desenvolvimento web, e bases de 
programação em JavaScript. 
A experiência prévia de desenvolvimento 
de WebSites ricos pode permitir um maior 
aproveitamento da Workshop.

PÚBLICO-ALVO

Este workshop destina-se a profissionais ligados à criação de 
aplicação web e outros conteúdos digitais que tenham por base 
tecnologias de desenvolvimento web: Front-end Developers, Full 
Stack Developers, Integradores, Web Designers, Arquitetos de 
Software.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

The Basics.2.

 › JavaScript Introduction

 › TypeScript typing your script

 › SPA concept

Angular Inside Out.3.

 › Story

 › Architecture Blocks

 › The fundamentals

 › Anatomy of an APP

Angular accelerator.4.

 › CLI

 › Tools

 › Community

Angular ninjitsu in action.5.

 › Routing

 › Dependency Injection

 › Interfaces and Components

 › Webservices Integration

Branding and pratices.6.

 › Angular design systems

 › Angular and responsive apps

 › Material Design

Test your code.7.

 › Brief introduction to testing automation with 
Angular 

Introducing Web state of 
the art.

1.

 › Base do Desenvolvimento Web

 › Responsive concepts

 › Design Systems principles

 › Web Challange

 › Web as a Service
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EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO

Um computador por aluno; Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

Inclui: carga horária total do workshop, temática, 
certificação DGERT, carimbado e assinado pela 
coordenação pedagógica da escola em formato 
digital.

NOTAS

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor 
pago pelo(a) participante antecipadamente será reembolsado na sua 
íntegra. Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) será 
devido uma multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor 
pago. Não será restituído o valor da inscrição após a realização do 
workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar 
a sua imagem e som de voz para fins de divulgação do workshop e das 
suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos 
seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou 
mesmo cancelar workshops de acordo com um número minímo de 
interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 
24horas antes do ínicio do workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por 
outros motivos que aqui não foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, 
como valores gastos com alojamento, hotel, passagem de qualquer 
tipo e deslocações.
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EDIT. 
Lisboa

Alameda D. Afonso 
Henriques, 7A 
1900-178 Lisboa

(+ 351) 210 182 455
geral@edit.com.pt

EDIT. 
Porto

Rua Gonçalo Cristovão
nº 347, 3º piso, sala 309/302
4000-270 Porto

(+ 351) 224 960 345 
geral@edit.com.pt

Horário de funcionamento
segunda a sexta 10h-23h

EDIT. 
Madrid

Calle de la Colegiata
9,Utopics_us
28012 Madrid

(+ 34) 910 563 227 
info@edit.com.es


