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SOBRE O WORKSHOP

O React é uma das frameworks de JavaScript a que designamos 
de SPA makers. Atualmente é uma das frameworks mais procura-
das no mercado e, sendo das mais flexíveis, requer uma grande 
disciplina e skills para alcançar um bom resultado final.

Neste Workshop irão ser apresentados os conceitos basilares da 
framework, e quais as melhores práticas para o seu desenvolvi-
mento.

duração total 32h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 300€

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 do 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: Frontend Developers, Full 
Stack Developers, Integradores, Web Designers, Arquitetos de 
Software.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Reactive approach.1.

 › What’s Reactive programming all about?

 › Five steps to a Reactive mindset

React fundamentals.2.

 › Deep dive into React Architecture

 › What’s the best pratices

React Components.3.

 › What’s a Component

 › States Machine of a Component

 › Best Pratices When implementing React 
Components

Props.4.

 › Whats a Prop

 › Playing with Props

Advance Components
Build.

5.

 › Build Costum Components

 › How to handle partition of problems with 
Components

 › Compound Components

 › Inheritance in Components

 › Visual Components

Virtual Dom.6.

 › What’s the Virtual DOM

 › How to develop over the Virtual Dom

Handling State.7.

JFX.8.

 › Learn about JFX

Events.9.

 › What’s an React Event

 › How to develop using Events

 › Relation between states and events

Forms.10.

 › Get Information from Client

 › How to build better Forms in react

Redux usage.11.

 › What’s Redux

 › Diving in to Redux usage

What’s React native
about (introduction).

12.

 › Introuction to React Native

 › Live Examples
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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 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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