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SOBRE O WORKSHOP

Lisboa

Caso sejas novo na programação ou se já tiveste algum contacto 
com Javascript mas gostarias de aprender mais, este workshop 
vai mostrar todo o básico que é necessário saber sobre uma das 
linguagens mais usadas na web. 

Este workshop foi concebido por 
profissionais na área de Desenvolvimento, 
que atuam na indústria nacional e 
internacional.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 165€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Conhecimentos em HTML serão 
benéficos. Entendimento básico de 
qualquer linguagem de programação e/ou 
experiência anterior com qualquer 
biblioteca/framework de Javascript pode 
ajudar a enriquecer a experiência.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais ligados ao desenvolvimento web e/ou profissionais 
ligados ao digital que queiram ter um maior entendimento do que 
faz e de como funciona o Javascript. Profissionais em inicio de 
carreira nas seguintes profissões: Frontend Developers, Full Stack 
Developers e Web Designers. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Javascript.1.

 › O que é o Javascript e o seu papel na web

 › ES5, ES6 e como o Javascript evolui

 › Hello World num minuto

A linguagem.2.

 › Variáveis e constantes

 › Tipos em javascript

 › Arrays

 › Objectos

Operadores e lógica.3.

 › Os vários tipos de operadores em Javascript

 › Uso de lógica e condicionais

 › Loops

DOM API.5.

 › Como manipular a DOM

Functions, Classes e 
Modules.

4.

 › Uso de funções

 › O conceito de Scope

 › Closure

 › This e o uso de bind, call ou apply

 › O conceito de Class

 › Modules

Data.6.

 › Como guardar informação com objectos e arrays

 › Prototype e Javascript

 › Manipular e iterar arrays e objectos

Comunicar com o Backend.7.

 › Promises

 › Erros em javascript

 › JSON

 › Pedidos HTTP

Para além do workshop.8.

 › Tooling

 › Bibliotecas e Frameworks mais usadas

 › Como fazer carreira com Javascript (os próximos 
passos a dar)

 › Q&A
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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 
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 24 
horas 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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