
 

 

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 JUNHO 2022 
 

 

01/06 (Qua) 

09:30 

 

 

Alessandra Mauro 

R$ 2,99 

AULA DOBRADINHA ICEBERG BOLO CASEIRINHO DE MILHO E BOMBOM DE MILHO=> Em uma aula vamos 

ensinar duas receitas imperdíveis para usar em festas juninas e festa na caixa. Faremos bolo piscininha de milhos 

com delicioso creme de milhos estilizado e bombom de milhos: A piguimetação do chocolate com a linha de 

corante iceberg. Não perca! Aula promocional Iceberg. 
 

01/06 (Qua) 

14:00 

 

Alessandra Mauro 

R$ 24,99 

AULA DE SALGADOS FRITOS=>Aprenda preparar salgadinhos versáteis para Buffet aproveitando o período de 

festas juninas. Um delicioso croquete de milho e coxinha. Tudo passo a passo em aula com degustação e apostila 

com as receitas. Não fique de fora! 
 

02/06 (Qui) 

09:30 

 

Andrea Vasconcelos 

R$ 2,99 

DOCES FINOS DE CHOCOLATE=> Que tal aprimorar seus conhecimentos com essas iguarias? Doces finos para 

várias ocasiões. Fudge de chocolate com amendoim e trufas com apenas três ingredientes. Receitas práticas e 

econômicas com um sabor inigualável. Venha conferir. Aula com degustação. Aula promocional Harald 
 

 

02/06 (Qui) 

14:00 

 

Andrea Vasconcelos 

R$ 29,99 

FAÇA E VENDA-FESTA NA CAIXA PARA O DIA DOS NAMORADOS=> Venha aprender todo o passo a passo 

para montar uma linda festa na caixa: Mini bolo, mini bouquet de bombons trufados, empadinhas de frango e para 

aquecer ainda mais um delicioso licor tipo “Amarula”.Não perca! 
 

03/06 (Sex) 

09:30 

 

Anderson Alves 

R$ 2,99 

BOLO JUNINO COM FOGUEIRA QUE ACENDE DE VERDADE=> Quer aprender essa novidade e encantar seus 

clientes? Não fique de fora dessa aula. Você vai aprender todos os truques para montar um bolo de verdade e 

conseguir acender a fogueira. Aula promocional Fine Line 

 

 

03/06 (Sex) 

14:00 

 

 

Conceição Braga 

R$ 39,99 

DELÍCIAS JUNINA GOURMET E CLÁSSICAS => Corram para assistir essa super aula que com certeza vai trazer 

um ótimo retorno e um excelente faturamento para esta época do ano. Deliciosos bolos para você sair da 

mesmice. Nessa aula você vai aprender bom bocado de aipim com coco, bolo de cenoura em duas versões: o que 

já sai do forno recheado e o que já vem dois sabores em um só, cuscuz de rua e um doce de abóbora com coco 

caramelado que é um verdadeiro sucesso de loja. Dicas de como armazenar em varias embalagens práticas e bem 

higienizadas. Aguardo vocês, Aula com degustação. 
 

04/06 (Sáb) 

09:30 

 

Melissa Ferraz 

R$ 69,99 

BENTO CAKE ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS=> Você vai aprender a nossa deliciosa massa de baunilha e 

recheio cremoso de brigadeiro, tudo no ponto certo para você estruturar seu bolinho! Além da finalização e 

decoração. Te ensino as técnicas corretas de preparo, dicas de ingredientes e as melhores embalagens! Não perca! 

 

06/06 (Seg) 

09:30 

 

Danielle Bustilho 

R$ 2,99 

PÉ DE MOÇA E BOMBOM CROCANTE DE PAÇOCA=>E vamos começar o mês com as nossas delicias juninas. 

Mavalerio e eu vamos trazer para você duas delicias que tenho certeza que vai se apaixonar. Vamos fazer um 

MARAVILHOSO pé de moça e um delicioso bombom crocante de paçoca.  Não deixe para amanhã o que você pode 

aprender hoje. Garanta sua vaga! Aula promocional Mavalerio  

 

06/06 (Seg) 

14:00 

 

Danielle Bustilho 

R$ 24,99 

BOLO DE MILHO, AMENDOIM, AIPIM E CHURROS => Venham começar o mês com essas delicias onde tenho 

certeza que você vai lucrar muito com as datas festivas, pois você não terá só o mês de junho e julho para fazer 

vendas você terá o ano inteiro. Porque bolos gostosos todos amam. Nessa aula você vai aprender o passo a passo 

dessas maravilhas para garantir uma graninha extra. Esperamos vocês! 

 

 

 

07/06 (Ter) 

09:30 

 

 

 

Barbara Oliveira 

R$ 34,99 

AULA PRÁTICA DE ESPATULGEM EM BOLO COM CHANTININHO PARA INICIANTE=>Essa aula é tanto para 

quem está começando e tem dificuldade de alisar um bolo como para quem já tem experiência, mas ainda tem 

dificuldade de fazer o liso perfeito. Você irá aprender trabalhar com a espátula reta e as espátulas de textura, 

algumas técnicas de bolo espatulado, usar a bombinha e um chantininho fácil de acertar o ponto saboroso 

estabilizado que dura fora da geladeira em dias quentes com sensação térmica de 40° em média 8 horas. Tudo 

isso na prática. LISTA DE MATERIAL: 1 avental, 1 isopor redondo 10x15, 1 Cake board de 20cm, 1 espátula reta 

, 1 espátula de textura, 1 pó ou glitter metálico ( dourado, rose, rose Gold , prateado ou outra cor), 1 bailarina, 

20g de leite em pó de qualquer marca, 1 perfect e 1 manga de confeitar média. O Chantilly da aula e o pó de 

merengue serão divididos entre as alunas. 

 

07/06 (Ter) 

14:00 

 

Barbara Oliveira 

R$ 24,99 

FAÇA E VENDA CASEIRINHOS INGLÊS DE FESTA JUNINA=> Festas Juninas chegando e você não pode perder 

essa aula de Faça e Venda para colocar nos seus kits práticos e vender muito para seus clientes. Nessa aula você 

vai aprender: Caseirinhos inglês de festa junina, com baixo custo, sabor e ótimo lucro. Sabores feitos em aula: 

Milho na folha, Fubá com recheio dentro de goiabada, coco e aipim. Serão 4 sabores para você colocar em seu 

cardápio e vender. 

08/06 (Qua) 

09:30 

Ana Cristina 

R$ 2,99 

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

confeitar 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. 

08/06 (Qua) 

14:00 

Ana Cristina 

R$ 29,99 

AULA DE RENDA FLEXÍVEL=> Venha desvendar os mistérios desse lindo trabalho comestível que enriquece 

nossos bolos tornando as elegantes e deslumbrantes. Não fique de fora! 

09/06 (Qui) 

09:30 

Nilda Christo  

R$ 2,99 

BRIGADEIROS DE PAÇOCA E PROTEGIDOS=> Uma deliciosa receita de brigadeiro cremoso, fácil e rápido!!! 

Aula promocional Flip 

09/06 (Qui) 

14:00 

Nilda Christo  

R$ 24,99 

FAÇA E VENDA- CASEIRINHOS=> Uma delicia que vai de “presente” a” delicias da tarde”. Aprenda a fazer 

deliciosos caiseirinhos nos sabores de: Churros, cenoura e brigadeirudo. Não perca! 

10/06 (Sex) 

09:30 

Sol Monteiro 

R$ 19,99 

AULA DE STENCIL=> Venha aprender passo a passo a colocação de stencil, todas as dicas e truques para deixar 

seu bolo impecável. Garanta sua vaga! 
 

10/06 (Sex) 

14:00 

 

Alice Miralha 

R$ 24,99 

DOCINHO GOURMET=>Quer aprender todas as dicas para seu docinho ter um toque gourmetizado? Nessa aula 

você vai aprender: Receita, ponto correto do brigadeiro, bolear e decorar. Faça esse dia ser bem docinho. Reserve 

já sua vaga. 
 

13/06 (Seg) 

10:00 

 

Rita Araújo 

R$ 2,99 

BOLO PISCININHA JUNINO=> Venha aprender essa delícia para arrasar com seus clientes e amigos. Deliciosa 

massa feita em aula com recheio de pé de moça para encantar nos eventos juninos. Serão apresentadas duas 

opções. Um como bolo piscininha e outra como mini caseirinho. Garanta sua vaga. Aula promocional Cacau Foods. 



 

13/06 (Seg) 

14:00 

 

Rita Araújo 

R$ 29,99 

BOLO GANACHE CAKE => Venha aprender a fazer um lindo bolo com cobertura de ganache cake que faz o maior 

sucesso nas festas. Montagem do bolo, cobertura do ganache cake e espátular o ganache. Tudo passo a passo para 

você aprender e tirar suas dúvidas. Inscreva-se já. 

14/06 (Ter) 

09:30 

Sandra Gomes 

R$ 24,99 

PÃO DE MEL=> Uma receita especial que deixará até quem não gosta apaixonada pelo sabor, tudo feito em aula. 

Massa, tempo de preparo e decoração. Não fique de fora! 

14/06 (Ter) 

14:00 

Sandra Gomes 

R$ 29,99 

FESTIVAL DE PALHA ITALIANA GOURMET =>Aprenda em aula todas as técnicas para uma palha italiana com 

sabores marcantes. ✔Palha de Maçã verde, ✔Baunilha, ✔Morango e ✔ Banana. 
 

15/06 (Qua) 

09:30 

 

Adriana Balões 

R$29,99 

AULA PRÁTICA DE BOLAS FUNDO DO MAR => Nessa aula vamos te ensinar a montar um lindo polvo com 

técnicas avançadas, técnica 3D do olho. Nosso objetivo é sempre fazer você está à frente no mundo dos balões.  

Aula 100% prática e com apostila. Faça já a sua inscrição. 

 

 

15/06 (Qua) 

14:00 

 

 

Conceição Braga 

R$ 34,99 

CURSO DE PIZZAIOLO COMPLETISSIMO. => Quer se tornar um grande e bom vendedor, de pizzas de 

qualidade?Então chegou a hora de você vir aprender uma super massa, bem fininha, macia e crocante, gaste 

menos de 10 reais para o preparo da massa, e faça até 5 pizzas gigantes.Será ensinado, as novas tendências do 

momento, bordas recheadas, bordas clássicas, pizzas quadradas, e pizzas fechadas também conhecida como 

calzones ,nas versões doces e salgadas.Será ensinado como rechear na medida exata, peso de massa para disco 

de pizzas e como congelar elas prontas e pré prontas.Aguardo vocês!!! 

20/06 (Seg) 

09:30 

Alice Miralha 

R$ 2,99 

BOLO GLOW CAKE=>Nessa aula você vai aprender: Ponto correto do chantilly, usar a bombinha, trabalhar com 

pós decorativos e muito mais. Não fique de Fora. Aula promocional Brilhart. 

20/06 (Seg) 

14:00 

Queren Hapuque 

R$ 2,99 

DECORAÇÕES TENDÊNCIAS => Uma aula com duas decorações tendências usando chocolate e biscoitos. 

Fazendo pinturas com pós e também a técnica para aplicação no seu bolo. Aula promocional Flexfet 

 

21/06 (Ter) 

09:30 

 

Andrea Vasconcelos 

R$ 29,99 

 

DOCES CARAMELADOS E FONDADOS=> Nessa aula você vai tirar todas as suas dúvidas, como: Ponto do doce, 

tempo de secagem, técnica de congelar os doces já caramelados e fondados. Caramelados: olho de sogra, 

caramelado pintado com técnica de glacê fluido, ouriço, figo com brigadeiro branco e balinha de coco caramelada 

de leite em pó fondados pintado com as iniciais e camafeu de nozes. 

21/06 (Ter) 

14:00 

Andrea Vasconcelos 

R$ 29,99 

 

FESTIVAL DE PIRULITOS E PALETAS PARA VÁRIAS OCASIÕES=> Um verdadeiro faça e venda pirulitos de 

vidro, com técnica de aplicar papel de arroz, pirulitos de chocolate, com o tema da festa, paleta com cobertura 

fracionada e recheio de brigadeiro gourmet. 
 

22/06 (Qua) 

09:30 

 

Raquel Araújo 

R$ 49,99 

AULA PRÁTICA DE MINI BOLO CAIXA DE SUCULENTAS=> Venha aprender a decorar um lindo bolo caixa de 

suculentas. Tudo feito em aula. LISTA DE MATERIAL: Perfex, avental e touca.  Cada aluno (a) levará seu bolo 

para casa. Não fique de fora! 

22/06 (Qua) 

14:00 

Raquel Araújo 

R$ 24,99 

PÃO DE METRO=> Venha aprender como é fácil fazer no seu forno caseiro um delicioso pão de metro recheado e 

decorado, com todas as técnicas para você fazer e vender. Tudo feito em aula. Aula com apostila e degustação 
 

23/06 (Qui) 

09:30 

 

 

Silvana Rodrigues 

R$ 2,99 

CHANTILLY ESPATULADO=> Olá, que tal se preparar para arrasar na festa junina? Vem comigo! Vou ensinar um 

bolo lindo, com todas as técnicas para um espatulado perfeito. Uso de fitas, para dar um efeito incrível e uso de 

flores naturais. Todas as dicas para um bolo perfeito. Não fique de fora!!! Aula promocional Mago. 
 

23/06 (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 vai 

aprender a fazer fotos usando apenas seu celular e alguns truques de montagem de cenário. 

24/06 (Sex) 

09:30 

Gelson Barcelos  

R$ 24,99 

TORTA SALGADA NO POTE=> Venha aprender a montar sua torta salgada no potinho. E ganhe uma renda 

extra. Ensinarei técnica de montagem e preço para revendas. Não perca! 

24/06 (Sex) 

14:00 

Gelson Barcelos  

R$ 24,99 

FESTIVAL DE QUICHES, EMPADINHAS E BARQUETES=> Venha aprender a fazer da massa leve e saborosa ao 

recheio em sala, tirando todas as suas dúvidas e pegando todas as dicas para ganhar uma renda extra. Não fique 

de fora! Aula com degustação. 

27/06 (Seg) 

14:00 

Queren Hapuque 

R$ 39,99 

PONTO DE RECHEIOS E MONTAGEM DE BOLOS=> Venha aprender uma massa maravilhosa que uso em todos 

os bolos, bases de recheios e seu ponto exato, saborização e montagem do seu bolo. Não fique de fora. Aula com 

degustação. 
 

28/06 (Ter) 

09:30 

 

Wilson Brandão 

R$ 34,99 

FESTIVAL DE MASSAS FRESCAS => Aprenda a fazer inhoque industrial, lasanha, macarrão tipo talharim, 

capeletti, ravióli, rondelli e canelone. Toda a massa feita em aula aprenda também seus próprios molhos caseiros, 

sem aditivos químicos. Não fique de fora! Aula com Degustação. 

 

28/06 (Ter) 

14:00 

 

Wilson Brandão 

R$ 34,99 

TORTAS COMERCIAIS=> Tortas com baixo custo, mas com muita qualidade: Massa de pão de ló e massa 

abiscoitada, com suas possíveis variações (chocolate, nozes e coco) e recheios que nunca saem de moda (baba de 

moça, maracujá e chocolate). Trabalhos em bicos também serão demonstrados, sem esquecer-se da versátil 

cobertura de marshmallow, que resiste a 24 horas fora da geladeira. Aula com degustação. Não perca! Aula com 

Degustação.  

 

29/06 (Qua) 

09:30 - 12:00 

14:00 - 17:00 

AULA PRÁTICA 

INTENSIVA 

Barbara Oliveira 

R$ 89,99 

(3x CARTÃO DE CRÉDITO) 

(COM PAUSA 

P/ ALMOÇO) 

AULA PRÁTICA INTENSIVA BOLO EM PASTA AMÉRICA=>Venha aprender na prática a decorar um bolo de 

pasta americana! Aula dividida em duas etapas. PRIMEIRA ETAPA: Aprenda qual tipo de massa para trabalhar 

com pasta americana, os tipos de recheios e a quantidade ideal de recheio para seu bolo não desabar, glacê 

mármore para prensagem e decoração. SEGUNDA ETAPA: Cobertura da Pasta America e decoração. LISTA DE 

MATERIAL: 1 tapete de silicone, 2 alisadores para pasta americana, 1 bisturi,  1 touca, 1 pote de CMC, 1 pasta 

americana Branca da Arcolor, 1 corante amarelo , azul jeans e vermelho,1 Cake board de MDF de 20 para levar 

seu bolo para casa. A gordura hidrogenada e o glacucar serão divididos entre as alunas (O bolo fica por conta da 

professora) Apostila digital incluída. 

 

30/06 (Qui) 

09:30 - 12:00 

14:00 - 17:00 

AULA PRÁTICA 

INTENSIVA 

Melissa Ferraz 

R$ 149,99 

(3x CARTÃO DE CRÉDITO) 

(COM PAUSA 

P/ ALMOÇO) 

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. Apostila digital incluída. 

 

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! 


