
           
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 MAIO/2019 

02/05(Qui) 
9:30 

Gloria Fonseca 

2,99 

DECORAÇÃO DE BOLO  COM FIGURAS GEOMÉTRICAS=> Este curso foi feito para você diversificar com 

inovação os seus estilos de cake design e conquistar novos públicos. Num visual que traz combinações de 

estampas e cores. Você vai aprender como utilizar os novos cortadores geométricos Celebrate e criar uma 

lateral perfeita. A finalização ficará por conta de uma linda rosa super fácil.  

02/05(Qui) 
14:00 

Gloria Fonseca 

24,99 

CURSO PRÁTICO DE BICOS=> venham ver como é fácil trabalhar com bicos de confeitar, dando originalidade 

e beleza a seus trabalhos. Trazer Material: Bicos: 8b, 48 ,88.  Bolo de isopor 20cm coberto com pasta 

americana, 3 sacos de confeitar pqn., 3 matrizes pequenas, 1 base reta para flores, 1 tesourinha, perfex. O 
glacê sera rateado entre as alunas. Limite de 15 alunas. 

03/05(Sex) 
9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

DOCES CAMPEÕES DE VENDAS EM CAFETERIAS E LOJINHAS TRANSADAS=> Aprenda a fazer mil folhas, 

bombas (chocolate/creme/ chantilly) cobertas com chocolate e fondant; tarteletes de frutas (limão, maracujá e 
frutas da época) - preparo do merengue e utilização do maçarico culinário para gratiná-lo.  

03/05(Sex) 
14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

INTENSIVO DE SALGADINHOS PARA BUFETT – GANHE DINHEIRO RÁPIDO=> Técnicas simples e fácil 

para você transformar sua cozinha em uma mini fábrica. Nesta aula você aprenderá a fazer quatro tipos de 
massas com deliciosos sabores: MASSA DE MILHO, DE QUEIJO, DE CARNE E UMA MASSA BÁSICA PARA 

SALGADOS A BASE DE FRANGO. Técnicas que irão deixar seus salgados ainda mais saborosos. Além de DICAS 

DE ARMAZENAMENTO E DE CONGELAMENTO. Tire todas as suas dúvidas, confeccionando essas delícias. Aula 

com degustação! 

04/05(Sab) 
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. 

06/05(Seg) 

10:00 

Rita Araujo 

2,99 

FAÇA E VENDA - PEÇAS DE CHOCOLATE PARA EVENTOS=> Venha aprender a fazer lindas peças de 

chocolate para festa do dia das Mães e para o dia dos namorados. Peças românticas, peças eróticas. Tudo passo 

a passo para garantir seu dinheiro extra. Garanta sua vaga e inscreva-se já. Aula Promocional bwb com sorteio! 

06/05(Seg) 
14:00 

Rita Araujo 

19,99 

BEM CASADO TRADICIONAL E BEM VIVIDOS COLORIDOS=> Aprenda a fazer deliciosos bem casados e 

bem vividos que desmancha na boca. Podendo ser coloridos para festas infantis e muitas outras ocasiões. 

Todod passo a passo para você vender e garantir sua fonte de renda. Aula com degustação! 

07/05(Ter) 
9:30 

Danielle Bustilho 

2,99 

DRESEED CAKE ESPECIAL DIA DAS MÃES – PROMOCIONAL MAVALÉRIO=> Aprenda a montar bolo no 

aro e usar os produtos Mavalério. Vamos fazer lindas decorações com a placa de textura toda em chocolate e 

lindas rosetas  para a decoração. Será feito 2 modelos em aula. imperdível! Aula com sorteio. 

07/05(Ter) 
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! 

08/05(Qua) 
10:00 

Conceição Braga 

27,99 

MARMITINHAS FAÇA E VENDA=> Quer faturar uma renda extra em seu orçamento? Então corram para está 

mega aula, panquecas e inhoques em embalagem,  super práticos saborosos e econômicos com dicas de 

sabores, molhos e congelamento, receita extra de escondidinho cremoso. Aula com degustação! 

08/05(Qua) 
14:00 

Conceição Braga 

27,99 

BOLO SALGADO ESPECIAL PARA O DIA DAS MÃES=>  Que tal servi para o lanche deste domingo mais do 

que especial essa delícia, otima sugestão para presentear ou até mesmo faturar uma renda extra, porque 

depois de pronta e decorada fica linda, massa feita em aula com recheio agridoce e decorada com frios de ovos.  

Aula com degustação! 

09/05(Qui) 
9:30 

Alessandra Mauro 

2,99 

BOLO BOUQUET DE ROSAS PARA O DIA DAS MÃES- PROMOCIONAL PASTORIZA=> A Pastoriza traz um  

lindo bolo recortado no formato de buquê de flores para você fazer vendas para o dia das mães,  além disso 

pode ser usado para outros temas especiais com uso da linha de recheios pastoriza. Aula com degustação. 

09/05(Qui) 
14:00 

Alessandra Mauro 
100,00 

Pode parcelar em até 
3x no cartão 

CAKE DESIGNER EXPRESSO - AULA  PRÁTICA DE GANACHE E PASTA AMERICANA=> Aprenda em uma 

aula 100% prática a desenvolver a técnica de ganache e pasta americana, onde seu bolo ficará perfeito e 

quinado. Faremos decorações com uso de flores e laço. TRAZER MATERIAL: Touca, avental, 1 aro de 15cm 
por 10 de altura  1 bolo assado no tabuleiro retangular nº2 (mais ou menos 32x20) ou dois bolos assados em 

forma 15cm ,1 pasta americana de 800 Gr 1 lata de doce de leite cozida,1 caixa de creme de leite ,500 Gr de 

chocolate fracionado meio amargo,1 conjunto de estecas 1 conjunto de cortador redondo, 2 alisadores de bolo 

,1 rolo de abri pasta ,1 pano de prato, colher,faca, espatula reta, tapete de silicone. Limite de 15 alunas.   

10/05(Sex) 
9:30 

Antonia Brandão 

24,99 

CURSO DE SALGADOS FINOS=> Venha aprender esses salgados para tornar seu buffet mais requintado, em 

aula serão ensinados: RISOLE DE CENOURA, CAMARÃO EMPANADO EM CREME DE CERVEJA, BOLINHO 

DE AIPIM, CROQUETE DE CARNE CREMOSA, LINGUIÇA AFRICANA E MAIS RECEITA DE DELÍCIA DE 

QUEIJO que fará a diferença nas suas vendas. Aula com degustação! 

10/05(Sex) 
14:00 

Antonia Brandão 

24,99 

TORTAS PARA O DIA DAS MÃES=>  Essa aula é  especialmente para você que quer ampliar seus 

conhecimentos e garantir uma renda extra. Aprenda passo a passo: Torta de creem chesse com chocolate, 

morango e massa abiscoitada,  torta de quindão, abacaxi e baba de moça e decoração  de quindins. Sorteio de 

uma bandeja comestível de chocolate com bombons. Aula com degustação, Não percam. 

11/05(Sab) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 

24,99 

DOCES FINOS EXCLUSIVOS=> Nesta aula super especial, repleta de sabores exclusivos e marcantes, você 

aprenderá: DOCE DE MASSA PORTUGUESA DECORADO COM HÓSTIA, BRIGADEIRO EM FORMATO DE BOTÃO 

DE ROSA E DECORADO COM DAMASCO, DOCE DE BATATA DOCE EM FORMATO DE UM LINDO CACHO DE UVAS 
E CAMAFEU DE NOZES COM COBERTURA DE CHOCOLATE. Imperdível! Aula cheia de dicas e técnicas.  

13/05(Seg) 

9:30 

Lorena e Dan 

(@doceriacoutinhorj) 

44,99 

BRIGADEIROS GOURMET E TRADICIONAIS=>  Aprenda passo a passo essa delícia... sabores: brigadeiro 

de amêndoa, ninho com Nutella, churros, brigadeiro Gourmet, capuccino, oreo, ovomaltine, palha italiana, bicho 
de pé, chocolate branco, beijinho, brigadeiro dark, café, brigadeiros juninos, pistache, creme brulé, entre outros 

.... e tem mais: ponto certo para bolear, embalagens, preço para venda, como montar caixinha pra brigadeiro, 

como utilizar a ampola saborizante. Não perca!!! Aula com degustação! 

13/05(Seg) 
14:00 

Lorena e Dan 

(@doceriacoutinhorj) 

44,99 

CURSO DE CONE TRUFADO=> Aula organizada com muito carinho para que as alunas(os) aprendam de 
forma rápida e objetiva cada passo a passo! O QUE VAMOS APRENDER :  ✔O que são cones artesanais  ✔ 

Como banhar e conservar as casquinhas corretamente ✔ Qual material necessário  ✔Qual preço colocar nas 

casquinhas. ✔Uma incrível variedade de recheios e decorações. ✔Como armazenar seus recheios 

✔ Ovomaltine   Kinder Bueno ✔Oreo  ✔Trufa Branca  ✔Nutella ✔Ferrero Rocher. Entre outros.  

14/05(Ter) 
9:30 

Cynthia Vasques 

2,99 
NUMBER CAKE – PROMOCIONAL MAGO=> Venha aprender a fazer um lindo e delicioso number 

Cake para festas e eventos, utilizando as ferramentas Mago. Aula com degustação e sorteio! 

14/05(Ter) 
14:00 

Cynthia Vasques 

29,99 

BOLO NO POTE GOURMET=> Sucesso de vendas, o bolo no pote é uma ótima opção para alavancar 

seu negócio e ter uma renda extra. Vamos ensinar massa, recheios e opções de embalagens. aula com 

degustação! 

15/05(Qua) 
9:30 

Damião Costa 

19,99 

CURSO  DE  MARMORIZAÇÃO NO ARO=> Venha  iniciar a arte de fazer bolos, não perca essa aula onde 
você terá noções de marmorização, nivelamento e recheio. Em poucos minutos seu bolo sai prontinho do aro. 

Decoração com papel de arroz e acabamento em bico. Aula com degustação. 

15/05(Qua) 
14:00 

Damião Costa 

19,99 

PÃES DE MEL MARAVILHOSOS => Aula espetacular de pão de mel para você presentear ou comercializar. 

Massa especial que não leva ovos, gordura e nem açúcar mascavo, mas com um sabor incrível de baixo custo e 

de bom rendimento. Aprenda também a rechear o pão de mel sem danificar as laterais. Sugestões de 

embalagens e de vendas.  Aula com degustação! 

16/05(Qui) 
9:30 

Glória Fonseca 

24,99 

AULA DE CONFEITAGEM ARTISTICA COM APLICACAO DE QUILING=>  faremos lindo trabalho usando 

pintura esfumacada, flores e finalisando com bicos, aplicaremos uma linda borboleta feita com a mesma 

tecnica. Não fique de fora! 

16/05(Qui) 
14:00 

Glória Fonseca 

24,99 

AULA PRÁTICA DE BABADOS EM BICOS DE CONFEITAR => Os babados mais pedidos em  bolos! Venham 

aprender os diversos tipos de babados no bico de confeitar para deixar seu bolo incrível. Corra e garanta já sua 

vaga. Trazer Material: 1 isopor de 20 cm/8 coberto com pasta americana branca, bico 070, 050, 88, 402, 4 
sacos de confeitar peq.  4 matrizes, colher, perfex, tesoura e 1 vasilha plástica pequena. Obs. O glacê real será 

rateados entre os alunos. Limite de 15 alunos. 

http://www.osonhodafesta.com.br/
http://www.osonhodafesta.com.br/
https://www.google.com/search?q=APLICA%C3%87%C3%83O+DE+QUILING&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwiWtousvKfhAhWGILkGHSYnClwQvgUIKigB
https://www.google.com/search?q=APLICA%C3%87%C3%83O+DE+QUILING&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwiWtousvKfhAhWGILkGHSYnClwQvgUIKigB


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! 

17/05(Sex) 
9:30 

Kátia Praça 

34,99 

AULA DE BOLAS - ARTE COM BALÕES  ARCO DESCONSTRUIDO=> Vamos montar um meio ARCO 

ONDULADO , DESCONSTRUIDO, com Balões Alumínio, Marmorizado, Impressos e muitas outras novidades em 

Balões nacionais e importados. Aula com apostila. 

17/05(Sex) 
14:00 

Kátia Praça 

44,99 

TÉCNICAS PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ,CERIMONIAL E BUFFETS=> Aula palestra com 

abordagens e esclarecimentos sobre vários temas na área, perguntas e respostas. Alguns assuntos: Abordagem 

ao cliente, planejamento e projeto do evento, contrato, tipos variados de serviços e jantares, sugestões de 

cardápios, relação de quantidade por pessoa, para coquetéis e refeições, ilhas gastronômicas, cerimônia no 
local, Cerimonial , decoração e uma apostila com ótimo conteúdo. Aula com certificado. Apostila ATUALIZADA 

com novos conceitos e práticas. 

18/05(Sab) 
9:30 

Antonia Brandão 

29,99 

CURSO DE TORTA SALGADA COM PAPEL DE ARROZ=> Aprenda como preparar uma massa de pão caseiro 
e recheio de frango defumado com abacaxi, a decoração fica por conta do clássico papel de arroz e glacê 

salgado, e não para por ai, aprenda também o delicioso rocambole de bacalhau com recheio de camarão  ( a 

massa do rocambole é bacalhau). Aula com degustação! 

20/05(Seg) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 

2,99 

PRESENTES QUE AQUECEM O CORAÇÃO – PROMOCIONAL HARALD=>  Essa é a novidade do momento... 

Trufas de corte, bolo sem glúten e Mini bolo bombom com Massa de bolo, calda e recheio feito com produtos 

Harald. Sugestão de embalagens e sabores. Aula com degustação! 

20/05(Seg) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 

24,99 

AULÃO DE  DELÍCIAS PARA FESTAS JUNINAS=> Não fique de fora dessa folia! Venha aprender a fazer 

essas delícias para arrasar no seu arraial. Em aula será ensinado: PÉ DE MOLEQUE COM LEITE 

CONDENSADO, MAÇÃ DO AMOR TRADICIONAL E COM COBERTURA DE CHOCOLATE  COM  DICAS 

PARA ARMAZENAR CORRETAMENTE, PIRULITO DE BISCOITO E TRUFA DE PAÇOCA.  

21/05(Ter) 
9:30 

Diego Barbosa e 

Cadu Soares 

2,99 

NAKED CAKE – PROMOCIONAL ARCOLOR=> Nesta aula especial, você irá se encantar e se surpreender 

com a Mistura para Cupcake Arcólor. Além de preparar deliciosos cupcakes, essa massa nos proporciona a 

montar lindos naked cakes com estrutura. Aprenda em aula, todo passo a passo para preparar um incrível 

naked cake de forma prática e fácil. Esperamos por você! 

21/05(Ter) 
14:00 

Diego Barbosa e 

Cadu Soares 

44,99 

CURSO DE  MACARONS=>  Eles fazem o maior sucesso no mundo gastronômico e tem sabor único. Úmidos 
por dentro e sequinhos por fora, os Macarons são doces franceses muitos delicados e que requerem muita 

dedicação no seu preparo.  Nesta aula você aprenderá todas as dicas e técnicas que você precisa saber para 

fazer seus Macarons sem erros, qual o merengue ideal, o ponto certo da Macaronage, colorir com o melhor 

corante, e muito mais. Além de muitas informações em aula, você receberá uma completa apostila com passo-

a-passo, tabela de erros que você possa ter cometido no preparo e detalhes espetaculares. Aprenda como 

rechear, finalizar e armazenar. Dicas imprescindíveis de como preparar no forno convencional sem medo. Não 
fique de fora dessa e garanta já a sua vaga. Aula com Degustação. 

22/05(Qua) 
10:00 

Rita Araujo 

2,99 

AULÃO DE CUPCAKES - PROMOCIONAL ARCÓLOR=> Venha conhecer e se encantar com esses 

bolinhos que fazem sucesso em todos os tipos de eventos. Vamos ensinar passo a passo como preparar a nova 

mistura para cupcake da arcólor, fofinho e delicioso. Faremos lindas decorações temáticas: Cupcake de SEREIA, 

DA LOL, BELA E A FERA, DOS DINOSSAUROS, PRINCESAS, TROPICAL, ROMÂNTICO e muitos outros. Aula com 

sorteio e degustação! 

22/05(Qua) 
14:00 

Rita Araujo 

19,99 

CURSO ESPECIAL DE CHANTININHO COM ROSETAS EMBUTIDAS=> Aprenda a fazer esse bolo que vem 

conquistando muitos clientes nesse ano. O bolo com flores ou rosetas embutidas ganha um visual muito bonito. 

Então garanta sua vaga. Será feito passo a passo de toda montagem e do chantininho . Apostila inclui receita 

de massa de bolo e calda. Aula com degustação. 

23/05(Qui) 
9:30 

Anderson Alves 

4,99 

AULA PROMOCIONAL FINE LINE – PROJETO CAKE  DESIGNER NÍVEL 2 – BOLO EM ANDARES=> Nesta 

aula o aluno irá aprender a fazer croquis de bolos e montar o seu próprio projeto em aula. Tudo passo a passo. 

MATERIAL: 01 bolo de 20cm e 01 bolo de 15cm com 10cm de altura; uma  base; rolo; cortador de pizza; 02 

alisadores; estecas; marcadores de textura; pó perolado; 02 pasta fine line  de 800gr. VAGAS LIMITADAS DE 
12 ALUNOS. FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO! 

23/05(Qui) 
14:00 

Anderson Alves 

2,99 

BOLO ESCULPIDO DO DUMBO=> Surpreenda todos com esse lindo bolo  feito com os produtos Fine Line, 

com perfeito acabamento e detalhes  para encantar seus  
clientes. Uma aula cheia de técnicas inovadoras e grande efeito visual. Venha e confira! 

24/05(Sex) 
9:30 

Alexandre Oliveira 

34,99 

DECORAÇÃO EM TORTAS – CURSO PRÁTICO=> Ensinaremos como decorar uma linda torta com muita 

técnica em chantilly e coloração, aprenda lindas rosas em degradê e muito brilho. Em aula será ensinado  
cobertura, coloração e o ponto correto  em chantilly, faça  cores fortes sem dificuldades. Vamos acabar com 

suas dúvidas e aperfeiçoar sua técnica em tortas comerciais. TRAZER MATERIAL: cada aluno fará o seu 

produto podendo Escolher em trazer um bolo pronto e recheado de 20 cm ou um isopor de 20 x10,  3 sacos de 

confeitar, 1 matriz pequena e uma grande, espatula reta, Bico 127, 17, 352,  pano de prato, Pino de rosas,  

colher, touca, avental.  OBS. O valor do chantilly e corantes será rateado entre as alunas.  Limite de 15 alunos. 

24/05(Sex) 
14:00 

Alessandra Mauro 

24,99 

CONFEITAGEM PARA PRINCIPIANTES=> Para você que é iniciante e deseja aprimorar seus conhecimentos 

na confeitaria não deixe de participar dessa maravilhosa aula, tudo Passo a Passo. Faremos: BATIMENTO DE 

MASSA,  RECHEIO , CALDA, PRENSAGEM NO ARO E COMO TRABALHAR CORRETAMENTE COM A PASTA 

AMERICANA.  Dicas de como prensar corretamente seu bolo no aro e a preparar uma linda decoração  de 
caixinha de leite derramando sobre uma xícara, biscoitinhos coloridos e muito mais. Não percam, aula com 

apostila e degustação!  

25/05(Sab) 
9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

CURSO DE LANCHEIRO E SEMI PROFISSIONAL=> 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 

27/05(Seg) 
9:30 

Gilsara Ferreira 

24,99 
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! 

27/05(Seg) 
14:00 

Gilsara Ferreira 

24,99 
Aula prática para criancas 

OFICINA DE BISCOITOS KIDS E TEENS=> Seu baixinho pode se tornar um mini Chef, colocando a mão na 

mssa e aprendendo a fazer deliciosos biscoitos que fazem sucesso. Várias brincadeiras com a Branca de neve e 

o Príncipe, os chefs kids irão fazer a massa passo a passo, decoração com confetes e pasta americana, cada 
criança irá levar 2 biscoitos para casa. Não deixe seu baixinho fora dessa!!! (Para crianças de 6  à 12 anos). 

Aula com Receita e Certificado! 

28/05(Ter) 
9:30 

Kátia Praça 

24,99 

ARTE COM BALÕES - PARA INICIANTES=> Decoração  Temática para Eventos em Salões e ao Ar Livre. 

Conheça o que há de melhor no mercado de Decoração  com Balões.  Aprenda a fazer Projetos e Orçamentos. 

Apostila com Tabela ( medida e quantidade ). Montagem  com a participação  dos alunos. 

28/05(Ter) 
14:00 

Kátia Praça 

34,99 

ARTE COM BALÕES - AULA DE BOLA INÉDITA COM ARCO DA SEREIA=> Faremos um meio ARCO RABO 
DE SEREIA, decorado com elementos do fundo do mar, Algas, Corais..... Montagem passo a passo.  Apostila 

com receita, onde comprar material importado e quanto cobrar.  

29/05(Qua) 
10:00 

Conceição Braga 

27,99 

FESTIVAL DE MINI TORTAS  INDIVIDUAS EM FORMINHAS DE ACETADO=> Tenham lucro certo com 
uma massa que com gasto de menos de 10,00 reais você prepara até 50 embalagem, dicas de recheios 

congelamento prontas e como transforma suas tortinhas em bolo bombom. Aula com degustação! 

29/05(Qua) 
14:00 

Conceição Braga 

27,99 

QUITUTES COM AIPIM=>  Aprenda essas maravilhas em uma só aula: BOLINHO DE AIPIM COM 
BACALHAU ,  CRESPINHO DE AIPIM COM CALABRESA um delicioso  BOMBOCADO CREMOSO DE AIPIM. 

Todo passo a passo feito em aula para você tirar suas dúvidas.  Aula com degustação!  

30/05(Qui) 
9:30 

Elizete Garrão 

2,99 

BOLO REI LEÃO – PROMOCIONAL MIX=> Faremos a decoração de um lindo bolo com o tema Rei Leão com 

direito a cenário de selva, imagens com  pintura muito mais,tudo de forma simples e com um resultado 
maravilhoso. 

30/05(Qui) 
14:00 

Elizete Garrão 

44,99 

SPLIT CAKE- UM BOLO INCRÍVEL=> Aprenda a técnica para estruturar com ganache, cobrir com 

pasta americana, abrir o bolo ao meio e montar um bolo aberto, desafiando totalmente a gravidade. 

Não perca! 

31/05(Sex) 
10:00 

Conceição Braga 

24,99 

FESTIVAL DE MINI PIZZAS E BROTINHOS=>Garanta uma Venda extra para as festividades, ideal para 

cantinas e vitrines. Massa prática econômica e rendável, com suavidade e cremosidade, pois é feita com batata. 

Será ensinado em aula kit para vendas pré prontas, dicas de armazenamento em freezer e geladeira. Aula com 
degustação! 

31/05(Sex) 

14:00 

Conceição Braga 

29,99 

FESTIVAL DE DOÇURAS JUNINAS=> Vamos curtir nosso arráial e aproveitar para aprender os pratos mais 

pedidos e saborosos, com dicas e sugestões de vendas, embalagens e armazenamentos. Será ensinado em 
aula: PÉ DE MOLEQUE DE BRIGADEIRO DE NUTELLA, COCADA DE COPINHO DE MARACUJÁ OU ABACAXI, , 

BOLO CREMOSO DE MILHO VERDE E BOLO DE TABULEIRO VRIDRADO DE MORANGO. Receita extra na apostila 

e degustação! 


