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O QUE É?

Python é uma das linguagens mais utilizadas no mundo para se 
trabalhar com ciência de dados e inteligência artificial.

Por ser uma linguagem de programação versátil, simples de 
aprender, Python possui recursos que, apesar de simples de se 
utilizar, tornam a aprendizagem mais acessível e cativante. 

Esta linguagem de programação ganha ainda mais força com 
as suas bibliotecas e aplicações em Data Science, além de ser 
também bastante usada para a criação de aplicações web através 
de frameworks como Flask e Django.

duração total 96h

80h Curso Intensivo prático

16h Workshop

investimento 290€x5 (sem juros)
(pronto pagamento: 5% de desconto)

Idade Mínima 18 anos 
-
Conhecimentos de meios e ferramentas 
digitais. 
Formação nas áreas de Engenharia, 
Economia, Contabilidade, Marketing, 
Gestão e Matemática Aplicada e/ou 
experiência profissional em domínio 
analítico.

-
Marcação de uma SOPP gratuita com 
um dos nossos Student Admissions 
Manager

ADMISSÃO

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

PERFILOBJETIVOS

Este curso é indicado para todos os que se queiram 
iniciar na linguagem de programação Python e 
também aqueles que pretendam posteriormente 
aprofundar conhecimentos de Data Science.

Neste Bootcamp pretende-se que os formandos 
adquiram um conjunto de conhecimentos e 
ferramentas base que permitam programação e 
manipulação de dados usando as tecnologias 
mais recentes e as boas práticas da linguagem de 
programação Python.

 › O que é? / Características 

 › Principais IDEs

 › Sintaxe

 › Operadores

 › Tipos de dados: numéricos, textuais, datas

Introdução ao Python.1.

 › If

 › Match-case

Estruturas de Decisão.2.

 › Criação de funções

 › Iteratividade

 › Recursividade

Funções.5.

 › Tipos de ficheiros

 › Operações (leitura e escrita)

Ficheiros.6.

 › Bibliotecas orientadas à manipulação de dados

 › Dados relacionais (Excel, CSV)

 › Dados não relacionais (JSON)

 › Bases de Dados

Manipulação de Dados.7.

 › Diferença entre classes, instâncias e objetos

 › Definição de atributos e métodos 

 › Herança

Programação Orientada a 
Objetos.

8.

 › Ciclos For

 › Ciclos While

Estrutura de repetição.3.

 › Estruturas nativas: listas, tuplas, dicionários, sets 

 › Estruturas user-defined: stacks, filas, árvores, 

grafos

Estrutura de dados.4.
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 › Style Guide para programação Python (PEP8)

 › Layout do código

 › Comentários

 › Nomes das variáveis

 › Exceções

 › Recomendações

Boas Práticas de Programação.9.

 › Briefing

 › Trabalho de grupo

 › Apresentação e discussões de resultados

Hands-on10.

SOPP
Para se inscreverem no Bootcamp Python, os 
alunos necessitam de agendar uma SOPP (Sessão 
de Orientação Pedagógica & Profissional) 
gratuita, com um dos nossos Student Admissions 
Manager.

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), 
nota final do curso, certificação DGERT, carimbo 

e assinatura (da coordenação pedagógica do 
programa ou administração da escola).

Disponibilização de um iMac ou MacBook a cada 
aluno/a para utilização em sala de aula;
Documentação em formato digital. 

No final do curso intensivo, os alunos da EDIT. 
têm acesso a um workshop gratuito, à escolha 
do aluno (exceto The Agency Workshop Series, 
Internacional Workshop e Lego® Serious Play®).

WORKSHOP EDIT. EQUIPAMENTO

A inscrição no Bootcamp Python inclui acesso 
a publicações e a documentação de suporte 
nas aulas, incluindo um conjunto de recursos 
bibliográficos e formações on-line de suporte às 
atividades de ensino, investigação e aprendizagem.

DOCUMENTAÇÃO DE APOIO ÀS 
AULAS A EDIT. tem como missão principal a aceleração 

das carreiras profissionais e empregabilidade 
dos seus alunos. Não só desenvolvemos 
formações práticas que lhes permitem aprender 
com profissionais reconhecidos no mercado, 
como também lhes damos acesso a uma rede de 
parceiros de recrutamento.

RECRUTAMENTO
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