
           
Rua Barão do triunfo, 66 - Caxias. 

Tel: 2671-2285 / 2674-3017    993693136 

INSCRIÇÕES: SINAL DE 50% E O RESTANTE NO DIA DA AULA. 

Exceto as aulas promocionais. Antecipe sua inscrição!!! 
Acesse nosso site no www.osonhodafesta.com.br  

 

DATA 
HORA 

PROFESSOR 
VALOR 

CURSOS DE JULHO/2019 
01/07(Seg) 

9:30 

Danielle Bustilho 

2,99 

PIPOCA GOURMET=> Venha fazer parte dessa aula que será pra lá de especial. Nada melhor do que uma deliciosa 

pipoca cheia de sabor e muito chocolate. Não fiquem de fora e faça sua inscrição. Aula promocional mavalério 

com degustação. 

01/07(Seg) 
9:30 

Danielle Bustilho 

2,99 

FESTIVAL DE BOLOS CASEIRINHOS=> Venha aprender essas delícias e ganhar dinheiro! Bolo de paçoca e milho 

que já são assados direto na forma que vai ao forno, e mais... como resfriar e congelar. Tudo com muita praticidade 

e facilidade. Ganhe tempo e dinheiro juntos! Aula Promocional Sulformas com degustação! 

02/07(Ter) 
9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

FESTIVAL DE EMPADÕES, QUICHES E EMPADAS=> FAÇA DA SUA CASA UMA MICRO EMPRESA!  Aprenda a fazer 

deliciosas empadinhas de shopping com massa feita de iogurte, empadão bem suculento e  quiches para ter venda 

garantida. Com dicas de congelamento, armazenamento e vendas. Aula com degustação! 

02/07(Ter) 
14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

CURSO ESPECIAL DE PIZZAIOLLO=>  Não há o que se dizer dessa super aula que sempre tem público cativo 

interessado em aprender tudo sobre o assunto. Massa integral, massa comercial, massa magra e massa especial, 

cada uma com suas propriedades e finalidades. Dicas de fermentação utilizando o fermento fresco e o seco, a 

quantidade de líquido que cada farinha suporta, borda recheada e as diversas modelagens. Apostila completa com 

informações sobre Pré assamento e sugestões de montagem. Aula com degustação e apostila. 

03/07(Qua) 
10:00 

Rita Araujo 

2,99 

AULA PROMOCIONAL BWB - DOCES FINOS MODULO I=> Venha aprender a fazer deliciosos doces finos com as 

forminhas da bwb e a garantir sua fonte de renda. Esferas de creme com geleia de morango, Copinhos de romeu e 

julieta, Caixetas de pistache e entre outros. garanta sua vaga para essas delicias. Aula com degustação e sorteio. 

03/07(Qua) 
14:00 

Rita Araujo 

2,99 

CURSO DE PALHA ITALIANA– PROMOCIONAL DICARAMELLA=>  Venha aprender a fazer deliciosas palhas 

italiana com os produtos da Di caramella. Palha nos sabores: morango, abacaxi, maracujá e palha de frutas do 

bosque. Será feito em aula o passo a passo de dois sabores diferentes e sugestões para venda. Aula com 
degustação! 

04/07(Qui) 
10:00 

Conceição Braga 

24,99 

FESTIVAL DE COXINHAS DE 0,99 => Sim vamos aprender e entrar na nova onda que são as deliciosas coxinhas 

das maiores franquias do mercado, massa super leve, recheios diversos e a maravilhosa casquinha crocante, 
também será demonstrado tamanhos e pesos de venda. Venha faturar com esta mega aula. Aula com degustação! 

04/07(Qui) 
14:00 

Conceição Braga 

27,99 

PÃES ARTESANAIS COM UMA MASSA ÚNICA=>  Deliciosos, fofinhos e que aceitam congelamentos prontos, 

massa de aipim com iogurte, modelos e recheios diversos, venda certa para quem quer ter uma renda extra em 
qualquer época do ano. Aula com degustação! 

05/07(Sex) 
9:30 

Damião costa 

19,99 

BEM CASADOS PINGADOS PARA TODAS AS OCASIÕES=> Aula espetacular de bem casados para você que já 

faz, ou para você que esta iniciando neste mundo encantado dos bem casados. Será ensinado uma massa de pão de 

ló pingada fácil de fazer e bom rendimento. Será feito em aula a massa e uma calda maravilhosa. Dicas de como 
congelar, recheios, embalagens e como cobrar. Aula com degustação! 

05/07(Sex) 
14:00 

Damião costa 

19,99 

AULA DE PASTA AMERICANA PARA PRINCIPIANTE=> Você não sabe fazer pasta ou tem dificuldade em dar 

ponto na sua? Então venha aprender em aula passo a passo a fazer a pasta, cobrir bolo e fazer decorações com  
babados, drapeados e outros. Tudo com utilização da pasta feita em aula. Aula com degustação! 

06/07(Sab) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 

29,99 

FESTIVAL DE PIRULITOS=> Aprenda nessa aula a fazer vários tipos de pirulitos para vender ou presentear: 

PIRULITOS DE CRISTAL, PIRULITO DE CHOCOLATE DECORADOS E PIRULITO DE PALHA ITALIANA. Tudo 
isso em uma única aula Não percam, aula com degustação! 

08/07(Seg) 
9:30 

Diego Barbosa e 

Cadu Soares 

2,99 

MINI TORTAS NO ACETATO - PROMOCIONAL ARCÓLOR=> Nesta aula especial ARCÓLOR, você aprenderá como 

preparar deliciosas Mini Tortas preparadas no acetato e aproveitar para ganhar um dinheiro extra. Venha descobrir, 
de forma prática e fácil, todo o processo de preparo das mini tortas. Aproveite para tirar todas as suas dúvidas de 

como utilizar as Misturas para Cupcakes ARCÓLOR, e descobrir o quão fácil poder ser você produzir diversos 

produtos. Em aula faremos dois sabores incríveis. Esperamos você para uma aula cheia de dicas e técnicas. Aula 

com apostila e degustaçaõ. 

08/07(Seg) 
14:00 

Diego Barbosa e 

Cadu Soares 

44,99 

CURSO 2 EM 1 PARA INICIANTES BLINDAGEM COM GANACHE E GLACÊ MÁRMORE=> Esta aula é ideal para 

você que quer aprender como fazer e finalizar seus bolos, deixando-os bem nivelados, retos e perfeitos.  Aprenda 

duas técnicas práticas e sem dificuldades para passar o ganache, cobrir com pasta americana perfeitamente, fazer 

um belíssimo acabamento e fazer as tão sonhadas quinas perfeitas. E também, a como trabalhar com o glacê 

mármore para uma blindagem perfeita, e utilizando uma técnica bem rápida. Venha descobrir quão fácil pode ser 
deixar seus bolos com aspecto moderno, sem marcas e perder o medo do bolo com quinas. Iremos utilizar uma 

massa amanteigada bem firme e úmida, porque bolo de pasta americana não precisa ser seco. Esperamos você para 

uma aula cheia de dicas e técnicas. Aula com apostila e degustação. 

09/07(Ter) 
9:30 

Alessandra Mauro 

2,99 

FESTIVAL DE SUSPIROS – COLORIDOS, VAZADOS, RECHEADOS E PIRULITOS DE SUSPIROS=> aprenda 

como preparar essa delícia que não pode faltar nas festas, com  receita que faz muito sucesso nas vendas, vamos 

fazer também deliciosos suspiros recheados com os doces pastoriza. Aula imperdível com degustação e sorteio. 

09/07(Ter) 
14:00 

Alessandra Mauro 

19,99 

AULA ESPECIAL DE CAKE POPS  DECORADOS=> Aprenda nesta imperdível aula a preparar estes 

deliciosos bolinhos cobertos com chocolate e decorados com diversos modelos infantis (Minnie, Sereia, 

Passarinho, Minnios, Unicórnio, e outros). A nova tendência nas festas. Aprenda a assar corretamente no 

silicone apropriado para seus cake pops ficarem com tamanho padronizados. Aula com degustação e 

sorteio. 

10/07(Qua) 
9:30  

às 16:00 

Anderson Alves 

4,99 

BOLO ESCULTURA DE BATEDEIRA=> Aprenda em aula a montar uma batedeira toda de bolo, será feito 

em aula toda estrutura para montagem deste bolo, blindagem de forma prática, rápida e decoração de efeito 

original. Você irá  encantar os seus clientes. Aula promocional fine line com intervalo. 

11/07(Qui) 
9:30 

Antonia Brandão 

19,99 

SALGADINHOS FRITOS PARA BUFFET=> Com uma unica massa  fácil e saborosa você poderá fazer vários tipos 

de salgados: COXINHA, BOLINHA DE QUEIJO, RISOLE E CROQUETES mudando apenas o recheio e formato e 

mais um DELICIOSO KIBE SUPER CROCANTE que poderá ser congelado. Aula com degustação! 

11/07(Qui) 
14:00 

Antonia Brandão 

19,99 

FAÇA E VENDA – TORTA SALGADA A METRO=> Ideal para todos os eventos .  Aprenda a fazer deliciosa torta 
salgada à metro com recheio agridoce e decoração de glacê salgado, batata palha e ainda... você aprenderá a fazer 

o pão de forma caseiro com um custo bem baixinho. Aula com degustação! 

12/07(Sex) 
9:30 

Kátia Praça 

9,99 

AULA DE BOLAS - CURSO BÁSICO DE ARTE COM BALÕES=> Conheça o que há de melhor no Mercado de 

Decoração com Balões.  Aprenda a fazer Projetos e Orçamentos, Decoração Temática  para Eventos em Salões e ao 

Ar Livre. Apostila com tabela (medida e quantidade).   AULA com a participação dos alunos. Faremos: ARCO,  coluna 

flutuante, pingente para teto.  AULA COM APOSTILA, CERTIFICADO E SORTEIO HAPPY DAY. NÃO PERCAM. 

12/07(Sex) 
14:00 

Kátia Praça 

34,99 

AULA DE BOLAS - ARCO DESCONSTRUIDO MICKEY E MINIE=> Super Versátil....Com idéias para vários Temas. 

Vamos montar um ARCO DESCONSTRUIDO  com Balões Alumínio da Happy Day,  Balão Marmorizado, Perolado, 

Metalizado, Impressos, Técnicas e Novidades em Balões Nacionais e Importados. Aula com apostila e sorteio. 

13/07(Sab) 
9:30 

Conceição Braga 

29,99 

MASSA MÁGICA DE SALGADOS FRITOS – LOJA LECÂDO=> Está de volta a massa revolucionária que irá 

transformar sua vitrine e Buffet, nos mais destacável! Massa cremosa e crocante da famosa loja de Shopping a 

Lecâdo, fácil preparo e muito rendosa, será preparado diversos modelos (coxinha, croquete, risoles e outros.) COM 
GASTO DE MENOS DE 10,00 REAIS PREPARE ATÉ 180 SALGADOS DE FESTA: Forma de empanamento, fritura 

e congelamento por mais de 5 meses. Aula com degustação.! 

15/07(Seg) 
9:30 

Rita Araujo 

2,99 

BOLO DECORADO COM CHANTMESTRE=> Venha aprender a fazer esse delicioso creme mestre flexível e a fazer 

lindas flores para decorar seus bolos, tortas e Cupcakes. Não perca tempo e garanta sua vaga nesse lançamento 

imperdível. Promocional Arcólor com degustação. 

15/07(Seg) 
14:00 

Rita Araujo 

19,99 

FAÇA E VENDA BISCOITOS=> Que tal aprender a fazer deliciosos e lucrativos Biscoitos para venda comercial ou 
miniaturas para festas? Então essa e a sua oportunidade, Biscoitos de cebola, Casadinho, Beliscão de canela, Biscoito 

de coco, Biscoito craqueado, Biscoito meia lua de bacon. Será feito em aula o passo a passo de 3 sabores diferentes 

para você ganhar dinheiro em casa. Aula com degustação e sorteio! 

16/07(Ter) 
9:30 

Kátia Praça 

9,99 

AULA DE BOLAS  - PROMOCIONAL HAPPY DAY=> Faremos um ARCO DE FLORES COM  ARCO-ÍRIS , todo em 

BALAO ALUMÍNIO,  a sensação do momento , E MAIS: NUVEM,  SOL E BALÃO 260 (BOLA CANUDO) ALUMÍNIO.  

IMPERDÍVEL. AULA com Apostila, CERTIFICADO E BRINDES  HAPPY DAY. 

16/07(Ter) 
14:00 

Kátia Praça 

24,99 

AULA DE BOLAS -  GRANDES ESCULTURAS DE PERSONAGENS=> Montagem Passo a Passo. Personagem com 3 

metros de altura. Aprenda a fazer a ESTRUTURA E A MONTAR O PERSONAGEM, todo em Balões. Dicas para a  

confecção de vários personagens e objetos. AULA com apostila e receitas. 

http://www.osonhodafesta.com.br/


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

( Não é permitida a presença de crianças, bebês, acompanhantes  e nem de Filmadoras!). 
ATENÇÃO! 

Só trocaremos o aula por outra caso sejamos avisados da desistência no mínimo 3 dias antes da mesma. 
DEVOLUÇÃO DO VALOR APENAS SE O CURSO FOR CANCELADO! 

NÃO REMANEJAREMOS AULAS PROMOCIONAIS. 
Pode Trazer máquina fotográfica para tirar fotos no final da aula! 

Nossas cadeiras são numeradas, evite atrasos, pois sua cadeira é garantida até 15 minutos após o inicio da aula. 
* Evite o cancelamento de aulas, fazendo sua inscrição antecipadamente! Aceitamos todos os cartões de 

crédito! 

17/07(Qua) 
9:30 

Elizete Garrão 

2,99 

BOLO DE CHANTILLY  TEMÁTICO ESPECIAL DISNEY – PROMOCIONAL HULALA=> Nesta aula será 

ensinado a diferença de cada chantilly com ponto correto, tingimento, utilização de bico e espátulas  na 

decoração  de um delicioso bolo regado com a calda 3 leites Hulalá. O tema será  Disney a decoração com  

babado deitado e aplicação de topper para compor o personagem . Aula com degustação e sorteio. 

17/07(Qua) 
14:00 

Elizete Garrão 

2,99 

BOLO VINGADORES - AULA PROMOCIONAL MIX=> Aprenda a usar corretamente a pasta americana na 

cobertura ,tingimento e as diferenças da pasta de flores  para modelagens em uma linda decoração no tema 

mais falado do momento. 

18/07(Qui) 
9:30 

Glória Fonseca 

2,99 

 BOLO COM SUCULENTAS DE AÇÚCAR=> Decore um bolo que pode ser utilizados em diversas ocasiões. 

A Celebrate separou essa tendência para você! Aprenda a fazer lindas “Suculentas de Açúcar” utilizando os 

bicos Celebrate e o ponto certo do glacê real e seus segredinhos.  Aula exclusiva!!! 

18/07(Qui) 
14:00 

Glória Fonseca 

24,99 

AULA PRATICA DE FLORES COM GLACE REAL=> Com bicos celebrate entramos no magnífico jardim de 
açúcar, com eles faremos: rosa tradicional, a rosa vitoriana, a rosa abrindo pétalas e mini rosinhas para 

docinhos. Trazer materiais: Bicos: 104, 12, 101 e 97, base reta e ainda termos demonstração de dois tipos 

de bicos para fazer folhas, perfex, tesourinha, 1 pote de plástico com tampa, colher, 500gr de pó de glacê 

real. Limite de 15 alunas.  

19/07(Sex) 
9:30 

Danielle Bustilho 

2,99 

BRIGADEIROS SABORIZADOS – PROMOCIONAL BLEND=>  Venha entender a diferença entre um 
brigadeiro tradicional e um brigadeiro saborizado. Nessa deliciosa manhã, será ensinado como as pastas 

saborizantes blend são capazes de transformar brigadeiros tradicionais em brigadeiros deliciosos. Aula 

imperdível com degustação e apostila. 

19/07(Sex) 
14:00 

Danielle Bustilho 

24,99 

DRIP CAKE E BOLO ESPATULADO => Venha aprender a montar esses bolos que estão fazendo um 

enorme sucesso em todas as festas, em todas as ocasiões e para todas as idades. Será ensinado em aula 2 
deliciosas e práticas massas que irá deixar você livre para usar e abusar em nossos bolos, tudo será feito e 

decorado em aula. Tire todas as suas dúvidas e arrase em suas encomendas. Aula com degustação! 

20/07(Sab) 
9:30 

Antonia Brandão 

19,99 

SALGADINHOS FINOS=> Aprenda  coxinha de bacalhau, croquete de carne seca, camarão a 
moda do Norte, torcedor de frango com molho de limão e croquete de bacalhau. Aula com 
degustação! 

22/07(Seg) 
9:30 

Gilsara Ferreira 

34,99 
Aula prática para 

criancas 

OFICINA DE PIRULITOS DE CHOCOLATE KIDS E TEENS=> Seu baixinho vai poder se divertir 
enquanto se torna um Mini Chef, colocando a mão na massa e fazendo lindos  pirulitos decorados 
com pasta Americana, passo a passo. Oficina com muita Diversão, músicas e brincadeiras com a 
Branca de Neve.  Cada Chef irá fazer, decorar e levar pra casa 2 pirulitos. Crianças de 6 a 12 anos. 
Aula com certificado! 

22/07(Seg) 
14:00 

Gilsara Ferreira 

34,99 
Aula prática para 

criancas 

OFICINA DE CUPCAKES KIDS E TEENS=> Seu baixinho pode se tornar um mini Chef, colocando a mão 
na massa e aprendendo a fazer deliciosos bolinhos que fazem sucesso em muitos eventos. Várias 

brincadeiras com a Branca de neve e o Príncipe, os chefs kids irão por a mão na massa e fazer a massa dos 

cupcakes passo a passo, decoração com chantilly, e vários confetes, cada criança irá levar 2 cupcakes para 

casa. Não deixe seu baixinho fora dessa!!! (Para crianças de 6  à 12 anos). Aula com Receita e 

Certificado! 

23/07(Ter) 
10:00 

Conceição Braga 

24,99 

SONHOS E SUAS VARIEDADES! Iremos inovar para vocês os deliciosos sonhos de padaria com massa 

caseira e com todos so truques de fermentação exata, como rechear e fritar na tempuratura certa, dicas de 

mini sonhos para festa infantil e rosquinhas estilo danuts, recheio baunilhado acetinado e ganache com 

nutella. Aula com degustação! 

23/07(Ter) 
14:00 

Conceição Braga 

29,99 

SHOW DE SALGADOS ASSADOS=>  Massa super macia e com toque de crocância especial. Faremos 
pasteis, trouxinhas, cachemir, e uma deliciosa torta com cobertura de creme gratinado e creeam cheese 

com sugestões para mini porções. Aula com degustação! 

24/07(Qua) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 

2,99 

AULA PROMOCIONAL HARALD - DANDO CONTINUIDADE AO NOSSO TEMA PRESENTES QUE 

AQUECEM O CORAÇÃO=>  Bombons de frutas vermelhas e Brownie perfeito. Vamos colocar em 
embalagem para presente. Será utilizado os produtos Harald. Não percam!!!  Aula com degustação! 

24/07(Qua) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 

44,99 

AULA DE TORTA SALGADA E DUAS  TORTAS DOCES=>  torta crocante de amendoim e torta trufada de 

cereja. Torta salgada montagem  no aro,  massa de pão caseiro e que pode ser congelado o pão por 90 dias, 

cobertura de glacê de batata com requeijão, recheio de frango , decoração com papel de arroz e 

acambamento com glitter e dourado. Tortas doces : montagem no aro, e quando  retirado o aro a torta já 
saí com chantilly, recheada e nivelada . Massa de pão de ló, recheios gourmet.  Aula com degustação! 

25/07(Qui) 
9:30 

Glória Fonseca 

24,99 

AULA PRÁTICA DE BICOS PARA INICIANTES=> Se você adora a área da confeitagem, mais não consegue fazer 

além de uma pitanga, não perca essa oportunidade de aprender técnicas com a cake designer Glória Fonseca. 
Trazer Material: BICOS= 102, 47,17 e 1F, 3 sacos de confeitar, 2 matriz pequena e uma matriz grande, perfex, 

colher ou espátula, vasilha plástica pequena com tampa e tesoura, 500gr de glacê real. Limite de 15 alunos. 

25/07(Qui) 
14:00 

Glória Fonseca 

19,99 

PÃO DE MEL COM DIVERSAS DECORAÇÕES=>Venha aprender como é fácil fazer esta delicia que pode ser usada 
para mesa de chocolate. Aprenda a fazer as casquinhas na medida certa com muita praticidade e economia. Venham 

aprender a fazer uma massa de pão de mel deliciosa e lindas decorações. Aula com degustação 

26/07(Sex) 
9:30 

Barbara Oliveira  

29,99 

VENHA SER UM EMPREENDEDOR DE SUCESSO NA CONFEITARIA=> Além de confeiteira seja um 
empreendedor, a maneira correta de precificar seus produtos sem multiplicar por 3 ou 4 e não saber de onde vem 

seu lucro, marketing para quem quer vender e como vender, e mais... receba por e-mail: 1 planilha pronta para 

utilizar na sua precificação, 1 planilha para cadastrar seus clientes e 1 planilha com uma projeção de vendas 

aproximada e como trabalhar com elas. Tudo isso em 1 aula só, mas venha sem pressa!! 

26/07(Sex) 
14:00 

Cyntia Vasques 

2,99 

CONFEITAGEM PRÁTICA – FLORES COM BICO RUSSO=> Aprenda nessa aula a MANUSEAR A pasta americana e 

fazer lindas rosas com os BICOS RUSSOS da MAGO. TRAZER MATERIAL: 1 PASTA AMERICANA BRANCA, 1 MODELO 

DE BICO RUSSO MAGO, 1 BICO FOLHA 115 MAGO, 2 SACOS DE CONFEITAR PEQ. ALISADOR, ROLINHO DE ABRIR 

PASTA, tapetinho de silicone, COLHER, 1 BOLO DE ISOPOR DE 15CM, PRATINHO DE PAPELÃO LAMINADO. Limite de 

10 alunas. PROMOCIONAL MAGO 

27/07(Sab) 
9:30 

Conceição Braga 

69,99 

HAMBURGUERIA ARTESANAL=>  Vamos entrar na nova onda do momento! Estamos aqui para desenvolver esta 

mega aula sobre os Hambúrguer Artesanal, faremos em aula massa de pão com sugestões e dicas de sabores e 

cores e acompanhamentos. Será feito em aula uma deliciosa batata pré pronta passo a passo, cremes, carne do 
hambúrgue no peso ideal, abacaxi gratinado, beringela de conserva e montagem dos campeões de venda. Não fique 

de fora, faça sua inscrição! Aula com degustação!   

29/07(Seg) 
9:30 

Damião costa 

19,99 

CURSO DE  CONFEITAGEM  PARA INICIANTES=>  Nesta aula você irá aprender a preparar a massa de bolo,  
assar, esfriar de forma correta, como congelar e descongelar,  montar usando um aro fixo, usar a calda no bolo, 

rechear corretamente, prensar, cobrir e decorar com pasta americana e moldes de silicone. Será fornecido em aula 

uma tabela com rendimento do bolo em fatias. Aula com degustação. 

29/07(Seg) 
14:00 

Damião costa 

19,99 

CUPCAKES SALGADOS=> Venham aprender a fazer esta maravilha que não pode faltar nos grandes eventos. Ideal 

para Mesa de Frios, Lanches, Brunch, Coffee Break, Kit Festa, etc. Em aula será feito MASSA SUPER MACIA COM 

DEICIOSO RECHEIO DE DE CALABRESA COM REQUEIJÃO. DICAS PARA OUTROS SABORES, ARMAZENAMENTO, 

VALIDADE E VENDA DE KIT OU UNIDADE. Não percam, Aula com degustação! 

30/07(Ter) 
9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

TORTAS COMERCIAIS PARA INICIANTES=> Pão de ló(chocolate, nozes e baunilha), massa abiscoitada(massa 

sablé), recheios de baba de moça, creme patissier, coco, chocolate e nozes, ganache, calda para umedecer, 

coberturas de marshmallow e demonstração do preparo do chantilly, trabalhos em bicos e montagem das tortas. 

Quatro tortas serão demonstradas em aula: TORTA TROPICAL DE FRUTAS, TORTA DE COCO, TORTA DE CHOCOLATE 

E NOZES. As tortas serão feitas em aula passo a passo. Aula com apostila e degustação! 

30/07(Ter) 
14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

AULÃO DE LANCHEIRO - FAÇA SALGADOS DE QUALIDADE=> Aula rápida e com qualidade de curso técnico, 

ideal para quem quer montar o seu próprio empreendimento ou até mesmo supervisionar uma lanchonete. Com uma 

única massa você irá aprender a fazer: hambúrguer de forno (Já sai recheado do forno), Joelho, cachorro quente 
americano, esfiha e muito mais. Serão demonstradas as modelagens do calzone, do pastel chinês e da cigarrete. 

Aula com apostila e degustação! 

31/07(Qua) 
9:30 

Renata Rosa 

 44,99 

MACARONS=> Eles são um charme! Aprenda a descomplicar este doce chamado Macarons. Nesta aula vou ensinar 
de forma simples a fazer macarronagem e saborização. Você vai conseguir fazer em qualquer forno elétrico ou 

convencional. Aula com degustação! 

31/07(Qua) 
14:00 

Renata Rosa 

24,99 

BALAS DE BRIGADEIRO GOURMET=> Vamos que vamos, pois tem novidade na área. Venha se encantar com as 
deliciosas e práticas balas de brigadeiros. Nessa aula será ensinado ponto da bala, saborização, textura e 

precificação. Venha conferir, aula com degustação! 


