
 
 

 

 

Rua Silva Cardoso, 154 Loja B – BANGU. 

TEL: 3030-2916 (SETOR DE CURSOS – RAMAL 209)/ (21) 9 7269-6872 (WHATSAPP) 

INSCRIÇÕES: SINAL DE 50% E O RESTANTE NO DIA DA AULA.  (Exceto as aulas promocionais)  

                                                                                                  RREEAALLIIZZAAMMOOSS  IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  VVIIAA  PPIIXX                                 

As Aulas devem ser marcadas com antecedência, pois as vagas são limitadas. 

Siga-nos em nossas redes sociais e fique por dentro de tudo: @cursos.bangu 

DATA 

HORA 

PROFESSOR 

VALOR CURSOS DE JULHO 2022 
 

01/07 (Sex) 

09:30 

 

Danielle Bustilho 

R$ 2,99 

FESTIVAL DE DRINKS =>Com a Mavalerio fica tudo muito mais lindo, fácil e prático. 

Nessa aula vou ensinar drinks deliciosos com os produtos da Mavalerio. Você não vai perder né? Então corre logo e 

garanta sua vaga. Aula promocional MAVALERIO.  
 

01/07 (Sex) 

14:00 

 

Danielle Bustilho 

R$ 4,99 

MINI BOLO COM PLACA DE ORIGAMI => Venha aprender utilizar as lindíssimas placas de origami da BWB para 

confecção de um mini bolo que pode ser usado em qualquer ocasião. Nessa aula você ainda leva de brinde uma 

placa de origami para arrasar nas suas encomendas. Garanta sua vaga. Aula Promocional BWB.  
 

04/07 (Seg) 

09:30 

 

Alessandra Mauro 

R$ 2,99 

AULA DE CUPCAKE REDE VELVET ICEBERG CHEF =>Aprenda massa, recheio e decorações. Temáticas infantis 

e clássicas com uso de produtos iceberg chef. Vamos trabalhar com pasta americana e glacê real com dicas de 

trabalhos personalizado entre outros não perca tempo reserve sua vaga. Aula promocional ICEBERG. 
 

04/07 (Seg) 

14:00 

 

Alessandra Mauro 

R$ 24,99 

AULA DE TORTAS COMERCIAIS=>Aprenda a fazer duas tortas que fazem sucesso em vendas: Chocomoça e 

Alemã. Vamos ensinar passo a passo da massa pão de ló de chocolate com recheio de baba de moça, cobertura de 

brigadeiro e fios de ovos e o creme da Alemã. Montagem e finalização ensinadas em aula. Não perca! 

 

 

 

05/07 (Ter) 

09:30 - 12:00  
13:00 - 17:00 

COM INTERVALO PARA 

ALMOÇO 

 

 

 
Barbara Oliveira  

R$ 69,99 
 (3x CARTÃO DE CRÉDITO)  

 

CONFEITARIA PARA INICIANTE 1.0 AULA PRÁTICA MÓDULO 1=>Venha aprender na prática a produzir seu 

bolo de forma técnica e mais profissional. Aula dividida em duas etapas. PRIMEIRA ETAPA: Aprenda como fazer 

uma massa fofinha e saborosa, a quantidade ideal de recheio para seu bolo não desabar, tempo de prensagem, 
armazenamento, calda, congelamento, validade e transporte. SEGUNDA ETAPA: Variações de Chantininho e o 

ponto certo para você espatular, decorar e levar seu bolo para casa, uso da bombinha. LISTA DE MATERIAL: 1 

bailarina, 1 espátula alisadora, 1 espátula de textura ou lisa ,1 forma de 15x8 ou 15x10, 1 pó dourado ou glitter 

dourado, 1 Chantilly da marca Norcau , 2 mangas média de confeitar descartáveis (saco mas mole), 400g de doce 
de leite para rechear seu bolo, avental, touca, perfex e 1 Cake board de 20 para levar seu bolo para casa. Aula 

Apostila digital incluída! (O bolo fica por conta da professora), a aula tem módulo 2 o aluno pode fazer ou não. 

ATENÇÃO!!! ESSA AULA TEM O LIMITE DE 10 ALUNAS 

 

06/07 (Qua) 

09:30 

 

Ana Cristina 

R$ 2,99 

TREINAMENTO DE BICOS AULA PRÁTICA => Venha com a Celebrante nessa aula 100%pratica de bicos de 

confeitar. Vamos fazer um lindo bolo de rosetas perfeitas. LISTA DE MATERIAL: 1 bolo de isopor de 15cmx8, 1 

prato de 20cm ,500grs de glacê real fine line,1 bico 1m ,1 matriz,1 perfex,1 espátula ,avental e touca. Aula 

promocional CELEBRATE. 
 

06/07 (Qua) 

14:00 

 

Ana Cristina 

R$ 99,99 

MINI BOLOS FLORAIS DECORADOS AULA 100% PRÁTICA=> Venha aprender a montar e decorar um lindo 

mini bolo floral, o tempo certo do chantilly e a decoração tudo na prática. O bolo e o material ficam por conta da 

professora. Não perca!   
 

07/07 (Qui) 

10:00 

 

Rita Araújo  

R$ 2,99 

FAÇA E VENDA BOLO FATIADO => Venha aprender a fazer uma deliciosa massa, cobertura e montagem das 

fatias nos suportes para seu faça e venda. Um diferencial para seus clientes e o mais importante rápido e prático. 

Aula promocional CACAU FOODS. 
 

07/07 (Qui) 

14:00 

 

Rita Araújo  

R$ 2,99 

PIZZA BROWNIE => Venha aprender a fazer deliciosas fatias de pizza com a decoração/cobertura dos recheios 

Bom Princípio como:  Doce de leite com nozes, creme bombom e chocolate meio amargo. Tudo feito passo a passo 

em aula. Garanta sua vaga. Aula promocional BOM PRINCÍPIO. 

08/07 (Sex) 

10:00 

Márcia Gomes 

R$ 2,99 
GANACHE CAKE CHOCOLATUDO => Uma deliciosa aula de Ganache Cake, nessa aula iremos aprender essa 

técnica de Ganache com as coberturas CoberTop. Aula com sorteio e degustação! Aula promocional COBERTOP 

08/07 (Sex) 

14:00 

Bruna Souza 

R$ 49,99 

BOLO EM CHANTININHO DE ALTURA DUPLA => Já ouviu falar no bolo em altura dupla? Nessa aula vou 

ensinar a técnica correta para fazer seu bolo de altura dupla e uma decoração linda, tirando todas as dúvidas e 

ensinando toda a técnica do chantininho perfeito. Aula com degustação! 
 

11/07 (Seg) 

09:30 

 

Danielle Bustilho 

R$ 2,99 

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE PÓS DECORATIVOS => O dia dos pais está aí batendo na porta e eu Danielle 
Bustilho vou te ensinar como trabalhar com os lindos produtos da Flex Fest. Não fique de fora e venha brilhar. Aula 

promocional FLEX FEST. 
 

11/07 (Seg) 

14:00 

 

Danielle Bustilho 

R$ 29,99 

FAÇA E VENDA SUSPIROS =>Depois de tantos pedidos resolvemos trazer mais uma vez uma linda aula de 

suspiros que tenho certeza que será venda certa e durante o ano inteiro. Nessa aula você vai aprender com fazer 

lindos e deliciosos suspiros com muita praticidade. Suspiros recheados, bem suspirado e o pirulito de suspiro.Então 
não fique de fora e venha fazer parte dessa aula . 

12/07 (Ter) 

09:30 

Sandra Gomes 

R$ 2,99 

AULA DE BOMBOM DECORADO => Venha aprender um lindo e delicado bombom unicórnio utilizando os 

maravilhosos pós decorativos da Festvida. Não fique de fora! Aula promocional FESTVIDA 

 

12/07 (Ter) 

14:00 

 

Conceição Braga 

R$ 34,99 

UM SUPER AULAO, PARA TER UM ÓTIMO FAÇA E VENDA, COM RETORNO IMEDIATO => Faremos varias 

receitas com opções de sabores e modelagem. 1°- rocambole salgado com massa levíssima e muito saborosa, 

técnica para quê seu rocambole não rache e podendo ser congelado prontos, com a mesma massa faremos bem 

casados salgados. 2°- Deliciosos biscoitinhos salgados caseiros, estilo pety four, em diversos saboores, podendo 

ser vendidos por grama ou em saquinhos de celofane, e pensa quê acabou? Com a mesma massa vamos ensinar 

sugestões para tortinhas em forminhas de pão de mel, podendo ser recheadas de salpicão ou estrogonofe. 

13/07 (Qua) 

09:30 

Anderson Alves  

R$ 2,99 

BOLO COM TÉCNICA DE PINTURA E TRABALHO EM 2 D => Venha aprender todas as técnicas utilizadas  para 
montar um lindo bolo em pasta americana e pintura. Você não pode perder. Aula promocional FINE LINE. 

 

13/07 (Qua) 

14:00 

 

Queren Hapuque 

R$ 34,99 

APRENDENDO A DECORAR COM CHANTINNHO => Bê-á-Bá do chantilly. Uma aula para você sair fera no 

chantilly. Te ensino receita do chantilly estabilizado com marcas diferentes, coloração, texturização, 

armazenamento e também aqueles "pulos do gato" que faz toda diferença na sua decoração. Não perca! 

14/07 (Qui) 

09:30 

Melissa Ferraz 

R$ 49,99 

COOKIES TRADICIONAIS E RECHEADOS => Você vai aprender: Deliciosos Cookies tradicionais e recheados, 

tradicional com nutella, de M&M’s com nutella. Te ensino receitas infalíveis!Não perca! 

14/07 (Qui) 

14:00 

Breno Albuquerque 

R$24,99 

MARKETING DIGITAL E FOTOS PARA INSTAGRAM PARA INICIANTE =>Nessa aula você vai aprender os 

truques básicos, para ter um Instagram bem atrativo de forma fácil, e alavancar suas vendas, você também 
aprenderá a fazer fotos usando apenas seu celular e alguns truques de montagem de cenário. 

 

15/07 (Sex) 

09:30 

 

Raquel Araújo 

R$ 19,99 

CONFEITARIA PARA INICIANTES TIRE SUAS DÚVIAS! => Imperdível para você que deseja começar no ramo 

da confeitaria! Aprenda: Batimento de massa, recheios, nivelamento, glacê real, glacê mármore e montagem no 

aro. Aula com várias dicas e técnicas! Aula com degustação. 



 
 

15/07 (Sex) 

14:00 

Raquel Araújo 

R$ 24,99 

FAÇA E VENDA MASSAS VERSÁTEIS=> Aprenda em aula uma massa versátil que faz: Cachorro quente de 

forno, esfirra, pizza e muito mais. Você não pode ficar de fora dessa! 

18/07 (Seg) 

09:30 

Alice Miralha 

R$ 24,99 

BOLO CAIXA DE PRESENTE => Nessa aula vou te ensinar a decorar um bolo para chá de bebê,muitas técnicas e 

modelagem que seu cliente vai se encantar! Não fique de fora! 

18/07 (Seg) 

14:00 

Alice Miralha 

R$ 2,99 

BISCOITO PARA CHÁ DE BEBÊ => Uma Deliciosa lembrancinha cheia de charme e com muito brilho. Aula 

promocional BRILHART. 
 

19/07 (Ter) 

09:30 

 

Silvana Rodrigues 

R$ 2,99 

BOLO PARA O DIA DOS PAIS=>Mas uma vez, trago um espatulado no chantininho. Vamos fazer um trabalho 

super bacana, um modelinho lindo “estilo Pinterest”. Quer aprender? Vem comigo!!!! Te garanto uma aula cheia de 

técnicas e muito divertida. Não fique de fora. Aula promocional MAGO. 
 

19/07 (Ter) 

14:00 

 

Silvana Rodrigues 

R$ 24,99 

FAÇA E VENDA CUPCAKES =>Olá pessoal!!! Quem aí quer participar de uma aula linda de Cupcakes?  Teremos 

de red velvet, chocolate e baunilha. Darei os modelos que estão bombando lá fora. Ensinarei a forma correta de 

rechear, e uma cobertura com iogurte grego. Vocês irão amar. Espero por vocês. Aula com degustação. 

 

 

20/07 (Qua) 
10:00 – 16:00 COM 

INTERVALO PARA 

ALMOÇO 

 

 

Melissa Ferraz 

R$ 129,99 
(3x CARTÃO DE CRÉDITO)  

 

AULA PRÁTICA - DOCINHO GOURMET => Venha aprender na prática a fazer, enrolar, personalizar e vender 

brigadeiros.  Aula dividida em duas etapas: PRIMEIRA ETAPA: Aprenda tudo sobre os ingredientes e utensílios 

para produção de brigadeiros, o modo de preparo e ponto correto, todos os segredos para um brigadeiro saboroso, 

brilhoso e cremoso.  Com uma base de brigadeiro ensinarei mais de 10 saborizações! SEGUNDA ETAPA: Como 

padronizar e otimizar a produção, como utilizar bico de confeitar para docinho de Churros, Ninho com Nutella e 
Ferrero Rocher, finalização correta do docinho Brulée, sugestões de finalizações, personalização e dicas de 

embalagens, forminhas e como vender.   LISTA DE MATERIAL: 3 sacos de confeitar, 1 touca descartável e 1 

avental.  APOSTILA inclusa. 
 

21/04 (Qui) 

09:30 

 

Andrea Vasconcelos 

R$ 2,99 

FAÇA E VENDA “BARRÃO” E “BARRINHAS” DE CHOCOLATE => Que tal aprimorar seus conhecimentos com 

essas iguarias que estão em alta? Barrão com brigadeiro gourmet embutidos e barrinhas rústica com amendoim, 
semente de abóbora, nozes, amêndoas e avelã. Barrinha com jujubas embutidas para alegrar a criançada. Não 

perca! Aula promocional Harald  
 

21/04 (Qui) 

14:00 

 

Andrea Vasconcelos 

R$ 29,99 

TORTA SALGADA => Sabe aquela torta salgada, que depois de pronta parece um bolo de aniversário? 

Então é essa que você vai aprender. Massa do pão feita em aula, dicas de congelamento, recheio cremoso e 

delicioso de Frango com requeijão, cobertura com glacê de batata e requeijão, decoração com bicos e acabamento 

com glitter dourado. 
 

22/07 (Sex) 

09:30 

 

Claudia Thomaz 

R$ 2,99 

DONUTS DECORADOS => Valorize ainda mais seu trabalho oferecendo a tendência do momento para seus 

clientes. Será ensinada a massa dos Donuts, recheio e decoração com glacê real e pasta americana Arcolor. Não 

fique de fora!  Aula promocional Arcolor.  

 

 

22/07 (Sex) 

14:00 

 

 

Claudia Thomaz 

R$ 39,99 

AULA PRÁTICA DE FLORES COM BICOS DE CONFEITAR => Venha aprender a forma simples e fácil de fazer 

rosas, margaridas, crisântemos, miosótis e folhas com bico de confeitar. Trabalharemos com glacê real, mas pode 

ser utilizado com chantilly, ganache ou Buttercream. LISTA DE MATERIAL: 2 Mangas de confeitar transparente, 2 

matrizes pequenas, Bicos:104, 233, 143, 129, 352, Avental, touca, perfex (ou pano de limpeza), tesoura, pino 

para flor, tesoura para flor, base de isopor redonda com 25 cm (tipo para pizza) e 500g de mistura para glacê real 

(mix ou Arcólor). Vagas limitadas. 
 

 

25/07 (Seg) 

09:30 

 

 

Wilson Brandão 

R$ 34,99 

AULÃO DE PÃES E CALDOS => Vamos aproveitar que a temperatura abaixou para aprender a fazer CALDOS & 

PÃES?? Venha aprender a fazer PÃO SACADURA, CIABATTA, e PIZZA SECA para tomar seus caldos. Apostila 
completa com receitas de VACA ATOLADA, CALDO VERDE, FEIJÃO AMIGO, CANJIQUINHA, CALDO DE PINTO. Ao 

fim da aula os caldos serão servidos dentro do pão. Em aula apenas serão preparados apenas dois tipos de caldos. 

Não perca!! 
 

25/07 (Seg) 

14:00 

 

Wilson Brandão 

R$ 34,99 

FAÇA E VENDA PIZZAS NA BANDEJA => Quer aprender a fazer uma massa fininha e deixar seus clientes com 

gostinho de “quero mais”? Nessa aula você vai aprender tudo sobre massa, molho , recheio, dicas de 
congelamento e como armazenar. Não fique de fora desse verdadeiro faça e venda.  

 
 

27/07 (Qua) 

14:00 

 
 

Conceição Braga 

R$ 39,99 

CURSO DE LANCHEIRA E SEMI PROFISSIONAL => Aprenda uma massa versátil, a mais elogiada do mercado 

de lanchonete, admirada pela sua elasticidade e qualidade. Com gasto de menos de 10 reais você prepara sua 

super massa que podem ser feito: Pastel chinês, cigarrete, croissant, calzone, esfirras, joelhos, italianos, pizzas, 

hambúrguer clássico e recheado, pães artesanais e o famoso cachorro louco. Dicas de congelamentos crus,pré 
prontos e totalmente prontos.Apostila super completa com mais de 35 tipos de modelos de salgados. Está sim será 

a aula que você estará esperando, com massa de qualidade! Não fique de Fora! 
 

28/07 (Qui) 

09:30 

 

 

Wilson Brandão 

R$ 34,99 

TÉCNICAS DE CONFEITARIA FINA => Aquela aula q mexe com nossas emoções: Mini Sonhos recheados com 

creme,doce de leite, donnuts diversos e coloridos , rosquinhas rritas, tipo pretzel polvilhadas com açúcar e canela. 

Aprenda a fazer a massa, recheios, coberturas e decorações. Atice a criança q existe em você! 
 

28/07 (Qui) 

14:00 

 

Wilson Brandão 

R$ 34,99 

FAÇA E VENDA FOLHADOS => Mil folhas de Creme, vol au vent, biscoitos em formatos diversos: Catavento, 

Palmier, Torcidinho e o delicioso folhado de bacon com ameixa.  Ideal para incrementar cesta de café da manhã, 
casa de festa e suas recepções. Não perca! 

 

29/07 (Sex) 
09:30 - 12:00  
13:00 - 17:00 

COM INTERVALO PARA 
ALMOÇO 

 

AULA PRÁTICA  

Melissa Ferraz  
R$ 149,99 

 (3x CARTÃO DE CRÉDITO)  

 

AULA PRÁTICA – INTENSIVA – BROWNIE DESCOMPLICADO => Venha aprender na prática a fazer, rechear e 

comercializar. Aula dividida em duas etapas, PRIMEIRA ETAPA: Aprenda como fazer duas massas úmidas, uma 

comercial e outra gourmet, a quantidade ideal dos ingredientes, modo de preparo, todos os segredos para massa 

Índia e casquinha crocante, recheios, sugestões de embalagens e valores para venda. SEGUNDA ETAPA: Ponto 

correto do recheio, variações para venda, embalagens ideais e sugestão de valores. LISTA DE MATERIAL: 3 

sacos de confeitar descartáveis, touca, avental e doce de leite Itambé. 
 

Obs.: As Aulas devem ser marcadas com antecedência, pois as vagas são limitadas. (Não é permitida a presença de crianças, bebês e nem 

acompanhantes).– Atenção!!!Só trocaremos o dinheiro da reserva de aula por outra aula caso sejamos avisados da desistência no mínimo 2 dias 

antes da aula. Podem tirar fotos, não será permitido filmar ou gravar as aulas! Nossas cadeiras são numeradas, evite atrasos, pois sua cadeira é 

garantida até 15 minutos após o inicio da aula. Aceitamos todos os cartões de crédito e pagamento via PIX! 


