
 
react development
curso 
intensivo



react development

O QUE É?

Atualmente é uma das frameworks mais procuradas no mercado 
e, sendo das mais flexíveis, requer uma grande disciplina e skills 
para alcançar um bom resultado final.

De acordo com o Stack Overflow, a biblioteca de Javascript de 
React é a que “os developers querem mais trabalhar, se já não 
trabalham atualmente”. Os empregadores estão constantemente 
à procura de talento que saiba programar em React.

Este curso intensivo foi concebido por 
profissionais da área com uma vasta 
experiência nacional e internacional.

duração total 116h

100h Curso Intensivo prático

16h Workshop

investimento 280€x4 (sem juros)
(pronto pagamento: 5% de desconto)

Idade Mínima 18 anos 
-
Formação nas áreas de Web Designer, 
development ou Experiência profissional 
comprovada.
Conhecimentos intermédios de HTML, 
DOM (Document Object Model) e 
Javascript.
-
Marcação de uma SOPP gratuita com um 
dos nossos Student Admissions Manager

ADMISSÃO
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 › AppIy React fundamentals to solve common user 

interface (UI) problems

 › Render components within another component

 › Pass props to a nested component

Key React Concepts.1.

 › Differentiate between props and state

 › Create and change state in a component

 › Describe the flow of methods in a 

component

 › Identify the triggers for the re-rendering of 

a component

 › Contrast class components with functional 

components

 › Define unidirectional flow

 › Diagram data in a component hierarchy

React State.2.

PERFILOBJETIVOS

Este curso destina-se a profissionais que pretendam 
adquirir conhecimentos para implementar e  
operacionalizar estratégias de marketing digital 
assentes em dados, assim como desenvolver 
competências de otimização de plataformas e 
investimentos.

Este curso intensivo é direcionado para profissionais 
de marketing digital, empreendedores, gestores 
de produto, gestores de projeto, analistas e 
consultores. 

Este curso intensivo de React Development 
tem como principais objetivos proporcionar 
aos formandos a exploração das bases de 
programação em React, criar aplicações web multi-
página através do React Router Package, utilizar 
uma API (Application Programming Interface) 
numa aplicação construída em React e alojar uma 
aplicação React no Heroku.

 › Rewrite class components into functional 

components

 › Define the main categories of the component 

life cycle

 › Identify general methods in each category of 

the component life cycle

 › Contrast the concepts imperative and 

declarative programming

Underlying Concepts.3.



react development
curso intensivo

 › Describe what an application programming 

interface (API) is and why we might use one

 › Using fetch to make an API call and working with 

API keys

 › Describe Heroku

 › Deploy an app on Heroku

 › Set up a CORS proxy on Heroku

APIs and Heroku.4.

 › Contrast historical and modern browser history 

mechanics

 › Define routing

 › Describe React Router’s main features and 

history

 › Use React Router to map URLs to components

 › Use React Router to create links to different 

components

React Router.5.

 › Build a tic-tac-toe game

 › Confidently find and apply features from 

documentation

 › Create an ATM application

Applied Practice.6.

 › Projeto React Development

Projeto.7.
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Um computador (1 por aluno); 
Projetor HD;
Documentação em formato digital. 

No final do curso, os alunos da EDIT. têm acesso a 
um workshop gratuito, à escolha do aluno (exceto 
The Agency Workshop Series).

WORKSHOP EDIT. EQUIPAMENTO

A inscrição no curso intensivo de React 
Development inclui acesso a publicações e a 
documentação de suporte nas aulas, incluindo um 
conjunto de recursos bibliográficos e formações 
online de suporte às atividades de ensino, 
investigação e aprendizagem.

DOCUMENTAÇÃO DE APOIO ÀS 
AULAS

Todos os nossos alunos beneficiam de uma 
colaboração exclusiva entre a Tronik- Digital 
Recruitment Agency e a EDIT..

O objetivo desta parceria é o enquadramento 
e inclusão dos alunos da EDIT. no mercado de 
trabalho.

RECRUTAMENTO

SOPP
Para se inscreverem no curso intensivo de React 
Development, os alunos necessitam de agendar 
uma SOPP (Sessão de Orientação Pedagógica 
& Profissional) gratuita, com um dos Student 
Admissions Managers da EDIT..

Esta SOPP tem como objetivo dar a conhecer, 
em pormenor, a metodologia da escola, as 
instalações, enquadrar o perfil do candidato, 
analisar as expetativas em relação ao curso e 
esclarecer eventuais dúvidas sobre o mesmo.

CERTIFICAÇÃO
A certificação é entregue aos alunos em formato 
digital e inclui: carga horária, modular e total, do 
curso temáticas, notas finais de cada módulo e 

média final do curso, certificação DGERT, carimbo 
e assinatura (da coordenação pedagógica do 
programa ou administração da escola).
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