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O QUE É?

Umas das linguagens mais utilizadas atualmente no mercado, o 
JavaScript teve o seu início derivado à necessidade de complementar 
os desenvolvimentos e interações em páginas HTML nos meados dos 
anos 90, mas foi em 2009 que o JS ganhou o seu espaço no lado dos 
servidores. Com o surgimento do NODE.js foi dado início a uma nova 
era de frameworks e bibliotecas, o que fez com que a tímida linguagem 
de browsers esteja hoje presente em múltiplas plataformas, tais como: 
aplicações mobile e desktop, server side e até mesmo microcontroladores.

Dono da comunidade mais ativa no github, o JavaScript vive o seu 
momento de maior ascensão e evolução da linguagem, assim como 
no mercado, com empregadores em busca constantemente de novos 
talentos.

Sendo uma linguagem que continua em constante evolução, podemos 
dizer que o profissional que dominar os seus fundamentos de maneira 
sólida poderá desfrutar de todas as possibilidades que o JavaScript 
pode oferecer. O objetivo do curso é dotar todos os participantes de 
conhecimento que venha a permitir uma constante e sólida evolução no 
domínio do Javascript.

duração total 60h

60h Curso

investimento 370€ x 2 (sem juros)
(pronto pagamento: 5% de desconto)

nota Lotação limitada

ADMISSÃO

Idade Mínima 18 anos 
-

Conhecimentos básicos em HTML, CSS.

-

Marcação de uma sessão de orientação 

pedagógica e profissional com um dos 

Student Admissions Managers da EDIT.

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

Remote
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OBJETIVOS

O principal objectivo deste curso é proporcionar 
aos formandos o conhecimento das fundações do 
JavaScript para tirar bom partido da linguagem em 
qualquer plataforma que o aluno escolha para uma 
futura carreira, dotando a audiência não apenas do 
conhecimento tecnológico, mas também das boas 
práticas e bases sólidas necessárias para o correto uso 
desta linguagem com ênfase em tecnologias web.

PERFIL

Este curso destina-se a profissionais que 
pretendem aprender, explorar e solidificar 
as bases de programação em JavaScript - 
developers e profissionais das tecnologias 
de informação.Para frequentar este curso é 
necessário ter noções básicas de desenho 
de interfaces e conhecimento intermédio de 
navegação web.

REMOTE LEARNING

Esta formação irá manter e garantir a qualidade dos 
cursos presenciais, uma vez que as aulas em formato 
remote learning decorrem num ambiente de sala de 
aula virtual, com formação live, permitindo assim que 
todos os participantes se conheçam e interajam entre 
si, adquiram conhecimento independentemente da sua 
localização e beneficiem de feedback em tempo real.
A formação será estruturada por sessões em direto 

transmitidas a partir de estúdios em Lisboa e no Porto, 
devidamente equipados tecnicamente com tecnologia 
broadcast ao nível de áudio, luz e imagem multicâmara.

O acesso às aulas, conteúdos e documentação de 
apoio será feito através de uma plataforma, aliada a 
um sistema de vídeo e áudio conferência online com 
interação bidirecional entre os tutores e formandos.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 ›  Compatibilidade

 ›  Introdução ao Javascript

 ›  Code editors

Introdução.1.

 › Estrutura de Código › Variáveis

 › Interações

 › Conversões

 › Operações básicas

 ›  Comparação

 › Condicionais

 › Operações lógicas › Loops

 › Funções

Fundamentos do 
Javascript.

2.

 › Numbers

 › Strings

 › Arrays

 › Map e Set

 › Objects.keys

 › Date e Time

 › Métodos JSON

Tipos de Dados.3.
 › DOM

 ›  Manipulação do DOM 

 ›  Eventos

Browser: Document, Eventos.6.

 › Funções recursivas 

 › Parâmetros rest

 › Scope, closure

 › Construtor: “new”

 › Funções binding

 › Arrow functions

Funções Avançadas.5.

 › “Valor” e “Referência”

 › Métodos de objecto: “this”

 › Construtores: “new”

 › Encadeamento opcional

Objectos.4.

 › Promises

 › Fetch API

 › Async/await

Product Definition.7.
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 ›  Cookies

 ›  LocalStorage

 › SessionStorage

Armazenamento de dados no 
Browse.

8.

A inscrição no curso de Javascrip Fundamentals 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 EQUIPAMENTO

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

SOPP
Para se inscreverem no curso de Javascrip 
Fundamentals, 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.

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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weareedit.io

EDIT. 
Lisboa

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

(+ 351) 210 182 455
(chamada para rede 
fixa nacional) 
geral@edit.com.pt

EDIT. 
Porto

Rua Alferes Malheiro nº 226 
4000-057 Porto

(+ 351) 224 960 345 
(chamada para rede fixa 
nacional) 
geral@edit.com.pt

Avenida Paulista, 1374
11º Andar
01310-100 São Paulo

edit-brasil@weareedit.io

EDIT. 
Madrid

Calle Gran Vía, 8
28013 Madrid

info@edit.com.es

EDIT. 
São Paulo


