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O QUE É?

React é uma das bibliotecas de JavaScript mais usadas actualmente 
no mercado mais procuradas no mercado pelas suas qualidades 
e performance.

A curva de aprendizagem desta plataforma não é muito elevada, 
mas a prática diária requer uma grande disciplina e  skills  para 
alcançar um resultado final de excelência. 

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 60h

60h Curso 

investimento 340€ x 2 (sem juros)
(pronto pagamento: 5% de desconto)

Idade Mínima 18 anos 
-
Conhecimentos de HTML, CSS e 
JavaScript.
-
Marcação de uma SOPP gratuita com 
um dos nossos Student Admissions 
Manager.

ADMISSÃO

Remote
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PERFIL

Este curso destina-se a profissionais que pretendam 
explorar as bases de programação em React.
Este curso é direcionado para developers e 
profissionais das tecnologias de informação. 

OBJETIVOS

O principal objectivo deste curso é proporcionar 
aos formandos o conhecimento necessário para 
tirar bom partido da utilização desta biblioteca em 
projectos reais. Dotando a audiência não apenas 
do conhecimento tecnológico mas também das 
boas práticas associadas ao uso desta biblioteca no 
âmbito das tecnologias web.

REMOTE LEARNING

A formação em formato remote learning 
decorre num ambiente de sala de aula virtual e é 
estruturada por sessões em direto transmitidas 
a partir de estúdios em Lisboa, Porto, Madrid e 
São Paulo devidamente equipados tecnicamente 
com tecnologia broadcast ao nível de áudio, luz e 
imagem multicâmara.

O acesso às aulas, conteúdos e documentação 
de apoio é garantido através de uma plataforma 
de Learning Management System, aliada a uma 
plataforma de vídeo e áudio conferência online 
com interação bidirecional entre os tutores e 
formandos.
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 › State usage Best Practices

 › Handling Events in a Component

 › Using State on class Components

 › Using State on functional Components

 › Debuging React APPS

Events and State.4.

 › Conditional Instructions in React

 › Templating the layout

 › Routing in React

 › Conecting to WebAPI’s

 › Styling Components best pratices

Routing and API 
integrations.

5.

 › JavaScript quick review 

 › Understanding next generation standards for 

JavaScript

Next generation JavaScript.1.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 › Understanding React position in web 
development

 › Recommended Tools

 › React.js as a library

 › React.js build workflow

 › Your first React.js app

React.js introduction.2.

 › Components 

 › Functional Components

 › Class Components

 › JSX a sintax language with HTML flavour

 › JSX rules

 › Dynamic Content in a Component

 › Component Props

 › Component State

Deep Dive into 
Components.

3.
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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).

EQUIPAMENTO
Um computador com ligação a internet 
(preferencialmente através de cabo de rede);
Webcam e microphone;
Documentação em formato digital.

A inscrição no curso React Development inclui 
acesso a uma plataforma de learning management 
system na qual serão disponibilizadas as 
publicações e a documentação de suporte 
nas aulas, incluindo um conjunto de recursos 
bibliográficos.

DOCUMENTAÇÃO DE APOIO
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



www.edit.com.pt

EDIT. 
Lisboa

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

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

EDIT. 
Porto

Rua Alferes Malheiro, 226
4000-057 Porto

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

Horário de funcionamento
segunda a sexta 10h-23h

EDIT. 
Madrid

Calle Gran Vía 4,
28013 Madrid

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


