
 

 

Área de formação 

Tecnologia 

Conteúdo Programático 

Web Developer  
HTML5, CSS3, JavaScript e Mobile 

70 HORAS 

 

Destinatários 

- Todos os interessados em 

desenvolver competências para 

iniciar uma atividade profissional 

no desenvolvimento web, 

começando por aprender HTML5 e 

CSS3, passando para JavaScript e 

finalizando com desenvolvimento 

mobile (iOS e Android) com 

JavaScript. 

 

- Todas as pessoas que tenham 

interesse em investir numa nova 

área profissional com grande 

potencial de mercado.  

 

Nº mínimo de inscritos 

6 

 

Pré-requisitos 

Lógica de programação; Editor de 

código (por exemplo: Sublime Text, 

Atom ou Visual Studio Code).  

 

Certificação de técnicos: 

Clique aqui para consultar os 

critérios de atribuição de créditos 

 

Contactos 

Angola/ (+244) 222 440 447 

academy_ao@primaverabss.com 

 

Cabo Verde/(+238) 356 37 73  

academy@primaverabss.com 

 

Moçambique/ (+258) 21 303 388  

academy_mz@primaverabss.com 

 

Portugal/ (+351) 253 309 241  

academy@primaverabss.com

Enquadramento 

O mundo da programação é assustador para um iniciante e o 

desenvolvimento Web poderá ser a forma mais simples e intuitiva 

para começar uma nova aposta profissional nesta área. 

 

Para iniciar uma carreira como Web Developer, é imprescindível a 

aquisição de competências em tecnologias como o HTML, CSS e 

Javascript.  

 

A massificação de aplicações Mobile, impõem ao programador de 

JavaScript a aquisição de competências para desenvolver aplicações 

para Android e iOS. 

 

A formação de Web Developer é uma formação intensiva que 

pretende fornecer competências de iniciante a profissional, para o 

desenvolvimento Web, incluindo um conjunto de tecnologias 

essenciais como HTML, CSS, JavaScript, AJAX, jQuery e JSON. 

 

 

Principais Objetivos 

No final da formação os formandos deverão ser capazes de: 

− Contruir um website com elementos HTML5 e CSS3. 

− Dominar a linguagem de programação JavaScript; 

− Utilizar tecnologias essenciais para o desenvolvimento Web 

com JavaScript, como o HTML, o AJAX, o jQuery e o JSON; 

− Criar jogos, aplicações Web e websites com JavaScript; 

− Compreender as boas práticas de organização de código; 

− Desenvolver uma aplicação para Android e iOS, utilizando a 

linguagem de programação JavaScript. 

 

 

Plano de Formação  

 
1: Learning <HTML5> & <CSS3> 

2: JavaScript Web Developer 

3: JavaScript Mobile Developer 

 

 

 

https://academydownloads.primaverabss.com/academy/Certificacao_de_Tecnicos/Atribuicao_de_Creditos.pdf
https://academyblob.blob.core.windows.net/academy/Conteudos_Programaticos/TBG025_HTML5_e_CSS3.pdf
https://academyblob.blob.core.windows.net/academy/Conteudos_Programaticos/TBG016_JavaScript_Web_Developer.pdf
https://academyblob.blob.core.windows.net/academy/Conteudos_Programaticos/TBG017_JavaScript_Mobile_Developer.pdf

