
           
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 OUTUBRO/2019 

01/10(Ter) 
9:30 

Kátia Praça 

34,99 

AULA DE BOLAS  -  ARTE COM BALÕES=> Mil ideias para decorar seus eventos.  NOVOS MODELOS para 

construir Arcos, Colunas, Molduras,  Painéis e peças para decoração aérea.  Decorando em vários estilos e 

temas : Festa Infantil,  15 Anos, Casamento e Festas Temáticas. Utilizamos BALÕES  NACIONAIS E 

IMPORTADOS.  ULTIMAS NOVIDADES E TENDÊNCIAS DO MERCADO. Aula com apostila,  receitas e gráficos.  

Katia Praça- 25 Anos no Mercado de Eventos. 

01/10(Ter) 
14:00 

Kátia Praça 

34,99 

AULA DE BOLAS - ÁRVORE, ARCO IRIS, FLORES , COGUMELO=> Faremos um super 
Cenário para Temas de Floresta e Jardim. Montagem passo a passo com APOSTILA E 
CERTIFICADO. 

02/10(Qua) 
10:00 

Rita Araujo 

2,99 

CHOCOLATES ESPECIAS TEMÁTICOS=> Vamos aproveitar o mês das crianças e aprender a fazer lindas placas de 
chocolate nos temas: Rei Leão, Sereia Ariel, Mickey, Pirulitos chuva de benção, dinossauros e muito mais! Dicas de 

como colorir corretamente chocolate, derretimento e armazenamento. Faça já sua inscrição, aula com sorteio e 

degustação!!! 

02/10(Qua) 
14:00 

Rita Araujo 

19,99 

BALA DE COCO GOURMET=> Aprenda nesta aula a fazer deliciosas balas de coco gourmet recheadas e ganhar 

dinheiro em festas. Passo a passo do preparo da bala com a motagem de um sabor de recheio para você tirar suas 

dúvidas e garantir uma renda extra. Aula com apostila e degustação! 

03/10(Qui) 
9:30 

Damião Costa 

24,99 

MINI TORTINHAS DE BACALHAU E CAIXINHA SURPRESA DE CAMARÃO=> Para você que deseja surpreender 

com novos tipos de salgadinhos esta é uma aula imperdível. MINI TORTINHAS DE BACALHAU, massa bem leve, 

recheio delicioso de bacalhau, requeijão, ricota, etc, com cobertura cremosa CAIXINHAS SURPRESA DE CAMARÃO 

massa que desmancha na boca, recheio de camarão, provolone, azeitonas e etc. Aula com degustação! 

03/10(Qui) 
14:00 

Damião Costa 

19,99 

BEM CASADOS COM MASSA PINGADA=> Aprenda nesta aula uma massa maravilhosa de pão de ló pingado, com 

bom rendimento e recheio tradicional de doce de leite, tendo boa resistência, receita original Portuguesa, banhado 

em uma delicada calda de açúcar. Dicas de outros recheios, embalagens e congelamento. Aula com degustação. 

04/10(Sex) 
9:30 

Anderson Alves 

2,99 

BOLO TEMÁTICO TOY STORY=> Aprenda nessa aula com técnicas e dicas de como criar bolos fake, 

cobertura com pasta americana, modelagens e finalização. Será utilizado em aula a linha de produtos fine 

line, que garante cores vibrantes e melhor acabamento no seu bolo.  Muitas dicas, idéias e sorteio em aula.  

04/10(Sex) 
14:00 

Anderson Alves 

2,99 

BOLO INFANTIL CARROSSEL ENCANTADO=> O mês das crianças chegou com  tudo, e a Fine Line 
Também! Trouxe para você esse lindo bolo que é o tema do momento. Venha aprender toda decoração com 

efeitos especias, técnicas de estruturação, modelagens e perfeito acabamento do seu bolo fake. Aula 

promocional Fine Line! 

05/10(Sab) 
9:30 

Andrea 

Vasconcellos 

24,99 

AULÃO DE TRUFAS E BOMBONS PARA INICIANTES => Venham aprender a diferença entre trufas e 

bombons: trufa no palito, trufa no copinho, trufa no cone e a tradicional, bombons recheados nos sabores de 
beijinho, brigadeiro, nozes e mousse instantâneo de maracujá. Apostila com mais de 30 receitas. Você não 

pode ficar de fora! Surpreenda seus convidados, decorações dos bombons com gliter e pó perolado. Você irá 

aprender a utilizar as gotas de licor dentro do bombom. Aula com degustação! 

07/10(Seg) 
9:30 

Wilson Brandão 

69,99 

Curso Prático 

CURSO  PRÁTICO DE PIZZAIOLO =>  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.Venha 

aprender fazendo!  TRAZER MATERIAL: touca, avental, 1 peneira, 1 copo medidor, talheres, pano de 

prato. Limite de 15 alunos (que serão divididos em grupos) 

07/10(Seg) 
14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

CASA DO PÃO DOCE => Sabe aquela massa bem fofinha, com creme de confeiteiro brilhando por cima do pão? 

Você poderá fazer tudo isso em casa, no seu próprio forno e melhor de tudo, ganhar dinheiro comercializando os 

produtos! Dependendo da modelagem, podem ser feitos, além do pão doce recheado (maçã ou banana com creme e 

canela, queijo minas com creme, Romeu e Julieta), brioches, pão trançado, lua de mel( sonho feito no forno, 

molhado com leite de coco e recheado com creme) e o sonho tradicional. Serão ensinados ainda o creme ¨patissier¨, 
que cobre o pão e recheia o sonho e o gel de brilho, que dá vida ao pão.  Aula com degustação! 

08/10(Ter) 
9:30 

Kátia Praça 

9,99 

PROMOCIONAL HAPPY DAY -  FESTIVAL DE PAINEIS / MURAL=> Aprenda a montar painel SDS com 

desconstruido e Mural de Bolas. Dicas para vários temas. Montagem passo a passo com apostila e receitas. 
ATENDENDO A PEDIDOS 

08/10(Ter) 
14:00 

Kátia Praça 

29,99 

AULA DE BOLAS - ARTE COM BALÕES -  DECORANDO GRANDES  ESPAÇOS=> Aprenda como decorar grandes 

espaços e gastar menos? Decoração de Grande Impacto Visual. Dicas para reduzir custos sem comprometer o 

resultado final do seu trabalho. SURPREENDA SEUS CLIENTES. AULA com Apostila , Certificado e muitos SORTEIOS 
HAPPY DAY. 

09/10(Qua) 
9:30 

Simone Telles 

29,99 

MASSA DE SALGADINHOS FRITOS FEITO NA BATEDEIRA=> Massa de salgadinhos fritos feito em 10 segundos 

diretamente na batedeira. Seus braços não aguentam mais maxer panelas? E depois, ter que lavar toda a louça? 
Quero te contar um segredo! Acabou o sufoco, venha fazer essa aula e mudar sua história...Uma aula completa da 

massa até a modelagem. Aula com degustação! 

09/10(Qua) 
14:00 

Simone Telles 

29,99 

MINI LANCHINHO=> O que você vai aprender: Massa instantânea sem fermentação, recheios, modelagens 
(joelhinhos, hamburguinho, pão de batata, esfiha, cachorro quente), processo de assar e congelamento. Aqui o seu 

sonho pode virar realidade. Aula com degustação! 

10/10(Qui) 
9:30 

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! 

10/10(Qui) 
14:00 

Gilsara Ferreira 

34,99 
Aula prática  

para criancas 

SLIME COMESTÍVE- CURSO PRÁTICO PARA CRIANÇAS=> No mês das Crianças, preparamos 
uma Oficina Kids e Trens toda Especial! Slime já é febre entre as crianças, agora imagina "SLIME 
COMESTÍVEL "! U são mesmo, Salame totalmente COMESTÍVEL! Vamos Fazer, brincar e saborear! 
Não deixe seu baixinho fora desta Oficina. (Para crianças de 6  à 12 anos). Aula com receita e 
certificado! 

11/10(Sex) 
9:30 

Danielle Bustilho 

2,99 
PÃES FOFINHOS DE LIQUIDIFICADOR=> Garanta já sua vaga nessa aula que vai ser sucesso! 
Prepare deliciosos pães nas versáteis formas da Sulformas. Aula com sorteio e degustação! 

11/10(Sex) 
14:00 

Danielle Bustilho 

24,99 

TORTAS PARA FESTAS=> Não fique fora dessa aula que será um verdadeiro sucesso de vendas para todas as 
ocasiões, inclusive Natal e Ano Novo. Você ira aprender 4 deliciosas tortas para garantir uma renda extra nas festas 

de fim de ano. Aula com degustação! 

14/10(Seg) 
10:00 

Rita Araujo 

2,99 

AULA PROMOCIONAL DI CARAMELLA - TORTA LOUISE FAÇA E VENDA=> Essa delicia que já sai do forno 
prontinho para a venda com massa, recheio e cobertura. Simplesmente imperdível para você que está querendo algo 

diferente para vender e ganhar um extra. Então venha aprender essa delícia. Aula com degustação! 

14/10(Seg) 
14:00 

Rita Araujo 

19,99 

PREPARE-SE PARA O VERÃO – CURSO DE SÁCOLE GOURMET=> Venha aprender essas delicias SACOLE DE 

GALAK, ABACAXI COM MENTA E HORTELÃ,ROMEU E JULIETA, MARACUJÁ ALCOÓLICO e BLUE ICE. Super em alta no 

verão eles vão garantir renda extra para sua família. Será feito em aula 2 sabores diferentes e demais receitas na 

apostila. Garanta sua vaga. Aula com degustação! 

15/10(Ter) 
10:00 

Elizete Garrão 

2,99 

BOLO DE CHANTILLY COM DECORAÇÃO  EMBUTIDA-  PROMOCIONAL HULALÃ=> Nesta aula será 

ensinado a sobreposição em bolos com tamanhos variados para efeito embutido . Acabamento  com 

espátulas ,pintura dourada de borda e finalização com elementos comestíveis. 

15/10(Ter) 
14:00 

Elizete Garrão 

2,99 

DRIP CAKE URSINHOS CARINHOSOS – PROMOCIONAL MIX=> Aprenda como cobrir corretamente e 

modelar ursinhos  com pasta americana, além de fazer uma Ganache colorida de chocolate em ponto para 

pingo e finalizar com uma linda decoração escorrida. 

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


( 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! 

16/10(Qua) 
10:00 

Rita Araujo 

2,99 

BOLO TEMÁTICO FLORESTA ENCANTADA=>  Venha aprender um lindo bolo para criar uma 

comemoração charmosa e delicada, com muitos detalhes que irá encantar a todos. Tudo feito com produtos Arcólor! 

Aula com sorteio! 

16/10(Qua) 
14:00 

Rita Araujo 

24,99 

INICIAÇÃO EM BICOS – AULA PRÁTICA Mão na massa hoje você vai aprender a PONTO PITANGA, CONCHA, ZIG-

ZAG, BABADOS E UMA FLORZINHA DECORATIVA para você decorar seus biscoitos , cupcakes, bolos e tortas. 

Garanta sua vaga porque e limitada. Cada aluno terá que trazer: Pino reto, celofane transparente para docinho, 

dois sacos de confeitar, uma matriz pequena, perfex, espátula, plástico grosso ou tapete de silicone, bicos: 20 e 104,    

17/10(Qui) 
9:30 

Glória Fonseca 

2,99 

BOLO DELICADO DE CASAMENTO=> Esta é a aula que você está esperando! Venha aprender com a Celebrate 

como decorar um bolo de Casamento Delicado com várias técnicas como: Bhush Embroidery, Bordas diferenciadas, 

Max Flor e lindas Hortências dando um toque de delicadeza e transformando seu bolo em uma obra de arte. Deixe 
sua imaginação fluir!! 

17/10(Qui) 
14:00 

Glória Fonseca 

24,99 

AULA PRÁTICA DE BISCOITOS DECORADOS=> Aprenda a fazer uma deliciosa massa de biscoito, preparar para 

corte, assar e decorar diversos modelos em uma aula prática. Cada aluna vai decorar 3 modelos diferentes, a massa 
será feita e assada pela professora em aula. TRAZER MATERIAL: Bicos- 3, 17 e 21, 3 sacos de confeitar, 3 matriz 

pequena, perfex, colher, pote pequeno com tampa. O glacê real será rateado entre as alunas! Limite de 15 alunas. 

18/10(Sex) 
9:30 

Alessandra Mauro 

100,00  

Pode parcelar em 

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 O SEGUINTE MATERIAL PARA AULA: 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. 

18/10(Sex) 
14:00 

Alessandra Mauro 

24,99 

CURSO ESPECIAL DE PIRULITOS DE CRISTAL=> Que tal aprender esse pirulito que virou febre nas festinhas? 

Em aula iremos ensinar passo a passo de como preparar com perfeição esse pirulito. Decorção com uso de papel 

arroz e confeites. Dicas de embalagem e custos para venda, aula com sorteio dos pirulitos. Não percam. 

19/10(Sab) 
9:30 

Damião Costa 

19,99 

CURSO DE  CONFEITAGEM  PARA INICIANTES=>  aprenda como 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. 

22/10(Ter) 
9:30 

Alessandra Mauro 

2,99 

MINI PANETONES RECHEADOS E PERSONALIZADOS=>  Aprenda uma massa especial para panetones e lindas 

decorações para as festas natalinas e recheados com os doces Pastoriza. Modelagens fáceis, dicas de embalagens e 
noções de custo. Aula com sorteio e degustação! 

22/10(Ter) 
14:00 

Alessandra Mauro 

29,99 

AULA DE BOLOS COM ESPECIARIAS  E PUDIM DE PANETONE=> Aproveite e faca vendas imperdíveis para 

ceias de fim do ano nessa aula vai aprender batimento de massas com uso de especiarias para preparar deliciosos 

bolos em formas diferenciadas com recheios coberturas e ainda uma receita especial de pudim de panetone que com 
certeza fará sucesso e vendas.  Aula com dicas e degustação! 

23/10(Qua) 
10:00 

Conceição Braga 

27,99 

BROWNIES ECONÔMICOS=> Faremos em aula um delicioso bolo, a sensação do momento agora mais rápido, 
econômico e de fácil preparo para as pessoas que admira mas tem dificuldade no preparo. Dicas de montagem em 

embalagens individuais matizado e no estilo docinhos para mesa de guloseima. Não perca! Aula com degustação. 

23/10(Qua) 
14:00 

Conceição Braga 

27,99 

FESTIVAL DE “TORTAS CUCAS CROCANTES”=> NAS VERSÕES DOCES E SALGADAS- Aprenda a fazer uma 

massa super leve e criativa, sucesso de vendas. Dicas para transformá-la em mini... que lembrará uma “empada 
cuca” de bacalhau!  Ótima opção para vendas de Natal. Aula com degustação. 

24/10(Qui) 
9:30 

Andrea 

Vasconcellos 

2,99 

TORTA TRUFADA E MAÇÃ BANHADA E DECORADA NO CHOCOLATE=>  Massa de pão de 
ló, recheio trufado e cobertura de chantilly. Nessa aula vai ser ensinado também como banhar 
a maçã corretamente nmo chocolate Aula com utilização dos produtos Harald e com 
degustação! 

24/10(Qui) 
14:00 

Andrea 

Vasconcellos 

24,99 

CURSO INTENSIVO DE DOCES CARAMELADOS E FONDADOS => Nesta aula você vai aprender doces com papel 

arroz, doces pintados com glacê fluido, personalizados, com gliter e perolados, olho de sogra, bala de coco 

caramelado, ouriço, figo com recheio de brigadeiro branco, doces decorados com cereja e camafeu de nozes. 

Aprenderá também calda caramelada industrializada que fica pronta em 15 minutos, técnica de congelamento para 

os doces já caramelados por 90 dias. Aula com degustação! 

25/10(Sex) 
9:30 

Daniela Bonazzi 

29,99 

INICIAÇÃO A CONFEITARIA=> Vc vai aprender a massa tradicional pão de ló e massa amanteigada. A base para 

recheios frios (mousses) e cozidos. Vai aprender a fatiar e rechear o bolo corretamente.  omo montar o bolo, 

prensagem na própria forma Bolos profissionais com 10cm de altura e 3 camadas de recheio.Vai aprender a bater o 

chantilly no ponto correto e fazer a receita do chantininho. Vai aprender a aplicar o papel de arroz no bolo de modo 
simples. Usaremos o bico 1 M em toda a decoração do bolo. Dicas de vendas e precificação de seus produtos.  

Iremos degustar o bolo confeccionado. Aula com apostila e certificado incluido. 

25/10(Sex) 
14:00 

Rose Gomes 

29,99 

NAKED CAKE RED VELVET=> Saia na frente e já comece a aquecer suas encomendas natalinas. Vem descobrir os 
segredos daquela massa de Red Velvet super especial para sobremesa na taça,  bolo no pote, Naked Cake e outras 

delícias! Aula com degustação e opções de recheios. 

26/10(Sab) 
9:30 

Daniela Bonazzi 

24,99 

CHANTININHO ESTABILIZADO=> O Chantininho Estabilizado é uma cobertura com alta resistência, durabilidade 
e de ótimo sabor. Por ser cremoso facilita o espatulado do bolo, o deixando liso e uniforme. Iremos montar um bolo 

verdadeiro de 2 andares, com decoração toda em Chantininho (conforme foto). Montagem e estruturação de bolo de 

2 andares sem dificuldades. 

28/10(Seg) 
9:30 

Barbara Oliveira 

24,99 

FFESTIVAL DE PALHA ITALIANA=> Faça, Venda, Inove e ganhe dinheiro! Você ja provou a Palha Italiana 

embalada, agora venha provar e aprender a Palha Italiana no pote!! Isso mesmo!! Iremos fazer 5 variações de 

sabores: tradicional, limão, paçoca, ninho e oreo. Ponto certo que é diferente do ponto da embalada, validade, 

precificação, ficha técnica e dicas de como Uma aula deliciosa que você aprende de forma fácil e descontraída. 

Apostila digital incluída. Aula com degustação! 

28/10(Seg) 
14:00 

Barbara Oliveira 

24,99 

TECNICA DO MARMORE INVERTIDO=> Aprenda como é fácil deixar seus bolos com as famosas quinas perfeitas 

através da Técnica do Mármore Invertido. Calda, recheios e 3 técnicas de decorações coringas que você poderá usar 

para qualquer tema: Captone, Fuxico e Aplicação de papel arroz em 2D. Ficha técnica de uma deliciosa massa 

amanteigada, precificação e cobertura de bolo fake, ira aprender também mármore em ponto de bico. Aula com 
apostila e degustação. 

29/10(Ter) 
9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

AULÃO DE RABANADAS E PÃES NATALINOS=> Seja um empreendedor. Aumente sua renda fazendo da sua 

casa uma mini padaria. Aprenda fazer com o mestre da panificação Wilson Brandão verdadeiras delicias: PÃO DE 
RABANADA, RABANADA TRADICIONAL, AO VINHO E DE FORNO - SIMPLESMENTE DELICIOSAS, BAGUETE SIMPLES E 

RECHEADA COM BACALHAU, PROVOLONE E CALABRESA, CROISSANTS FRANCÊS RECHEADO COM CREAM CHEESE E 

QUATRO QUEIJOS. Venha e confira...Aula com degustação! 

29/10(Ter) 
14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

DELÍCIAS COM BACALHAU PARA FIM DE ANO – QUICHE, ROCAMBOLE RECHEADO E DELICIOSAS 

EMPADAS=> Quer saber como criar verdadeiras delicias para inovar e encantar seus amigos? Então se inscreva 

para essa aula onde você irá aprender uma deliciosa quiche de bacalhau, rocambole recheado com creme cheese e 

de bônus será ensinado como fazer deliciosas empadas com massa super leve e com recheio de bacalhau. Não 

Percam. Aula com degustação! 

30/10(Qua) 
9:30 

Diego Barbosa e 

Cadu Soares 

2,99 

ARCÓLOR - ESPECIAL TORTAS FINAL DE ANO=> A Arcólor traz para você uma aula Especial de Tortas que você 

poderá utilizar em suas comerações de Natal e Ano Novo, assim como em qualquer ocasião. Você aprenderá como 

preparar duas deliciosa tortas: TORTA DE NOZES e TORTA de CHOCOLATE utilizando os produtos Arcólor, como a 
Mistura para Pão de Ló, o Creme Mestre Patissyer, Marshmallow, entre outros. Esperamos você para uma aula 

incrível cheia de dicas e técnicas. Venha descobrir o quão fácil e prático pode ser utilizar os produtos Arcólor. Aula 

com apostila e degustação. 

30/10(Qua) 
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.  Aula com degustação. 

31/10(Qui) 
10:00 

Conceição Braga 

29,99 

CURSO DE PIZZA SEMI PROFISSIONAL=> Que tal aprender uma super massa bem fininha e crocante para você 

faturar e ganhar uma nova renda, pizzas com coberturas doces e salgadas com bordas neutras ou recheadas, 
podendo ser armazenadas pré- prontas em freezer ou geladeira, apostila com mais de 60 sabores. Vamos fazer 

economia para o lanche ou vendas certas. Aula com degustação! 

31/10(Qui) 
14:00 

Conceição Braga 

34,99 

CURSO DE DELICIAS NATALINAS COM BACALHAU=> ESPECIAL BOLINHO DE BACALHAU=> Chegou a aula mais 
esperada do ano, para quem quer faturar e ter uma renda extra e rápida. Vamos vender massa de bolinhos de 

bacalhau? Será ensinado como congelar seus bolinhos e deixá-los super crocantes, também um maravilhoso PAVÊ 

DE BACALHAU. Gaste bem pouquinho e agrade sua família pelo sabor e qualidade, de brinde receita extra na apostila 

da MOUSSE DE BACALHAU ECONÔMICA. Aula com degustação! 


