FAQs

Em que consiste o CodeHero?
É um curso on-line que permite o desenvolvimento do pensamento lógico e computacional que
pode ser utilizado no dia a dia académico e profissional. Proporciona fundamentos e bases sólidas
da programação como valores, variáveis, ciclos, condições, funções, tratamento de strings, arrays e
objetos, que serão essenciais para aprender de forma mais profunda qualquer outra linguagem de
programação.
O que se consegue com este curso?
Bases para começar uma carreira como programador web, fornecida pelos fundamentos de
JavaScript e autonomia e confiança para começar a aprender qualquer linguagem de
programação.
Quem se pode inscrever no CodeHero?
O curso é destinado a Estudantes do Ensino Secundário ou equiparado, preferencialmente do 12º
ano, estendendo-se também à população em geral (maiores de 18 anos), em particular, a
desempregados e a outros interessados pessoalmente e/ou profissionalmente pela temática.
Todos os participantes devem ser estudantes em Aveiro (no ensino secundário ou profissional) ou
ter residência em Aveiro e apresentar comprovativos para o efeito.
O acesso é gratuito?
O acesso à formação é livre e gratuito, estando disponível para todos os interessados.
Em que língua serão disponibilizados os conteúdos da formação?
Inglês
É preciso ter experiência prévia em programação?
Nenhum.
Como posso participar no CodeHero?
Acedendo ao curso a partir do site www.aveirotechcity.pt
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Qual o tempo médio para concretizar o Curso?
1 mês
Tenho direito a certificado?
Será atribuído um Certificado Digital a quem concluir a formação.
Quais os prémios?
Aos formandos que obtiveram as melhores pontuações pela concretização dos desafios
apresentados serão atribuídos prémios. São atribuídos prémios em duas categorias:
•

Para os Estudantes do Ensino Secundário e Profissional em Aveiro: há um prémio de 200€
para o 1º Lugar e um de 100,00€ para uma Menção honrosa;

•

Para a população em geral há um prémio de 200€ para o 1º Lugar e um de 100,00€ para
uma Menção honrosa.

Onde posso encontrar toda a informação sobre o CodeHero?
Através do nosso website http://www.aveirotechcity.pt.
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