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DATA HORA PROFESSOR VALOR  CURSO 

 
03/07 

9:30 
 

MONICA 
 
- 

 
AULA SHOW 

 

 
10/07 

9:30  
JAMILTON 

PENNA 

 
R$25,00 

TORTAS COMERCIAIS GELADA 
TORTA ZUCOTO E TORTA MARTA ROCHA 

Demonstração baunilha, nozes e damasco. Montagem de um torta sorvete ZUCOTO E 
MARTA ROCHA em camadas duplas e decorada com geléia de damasco caseiro. 

 
10/07 

14:00  
JAMILTON 

PENNA 

 
R$40,00 

MÃO NA MASSA- CAKE DESIGNER PRÁTICA 
12- alunos limite 

Aula pratica de forrar bolo com pasta americana. Acabamento com babados, 
drapeado, laços e um lindo arranjo com uso d cortadores e ejetores. 

Material: O aluno deverá trazer um bolo aro15 recheado, 1 pasta americana de 800gr, 
1 massa de flores, rolo de abrir pasta, tapete de silicone e jogo de esteca. 

 
11/07 

14:00 NAIRA 
DE LUCA 

R$10,00 CHOCOLATES PARA ARA O DIA DOS PAIS!  
Biscoitos DOMINOLATE ( dominó de biscoito com chocolate!) e TORTA TRUFADA 

com a mesma massa dos biscoitos! Um.show de aula! 

 
12/07 

9:30 
LETICIA 
MELO 

 
R$10,00 

PIPOCA GOURMET 
Venha aprender deliciosas pipocas gourmet de forma rápida, prática e muito fácil, 

vamos arrasar nesse São João com a Jazam?  
Então #vemcomigo 

Sabores: pingo de leite,Tubitos,Tradicional branco e Tradicional ao leite 

 
12/07 

14:00 LETICIA 
MELO 

 TÉCNICA DE FLOWER EASY RUFFLES 
Uma das tendências que está dando o que falar, nas decorações de bolos de 

casamento e 15 anos. Venha para essa aula semi prática e ja saia com um disco de 
treino. 

Material: 1 Pasta, 1 rolinho e 1 Jogo de estecas 

15/07 10:00 MARIA  
AMELIA 

R$10,00 BOMBONS E TRUFAS FAÇA E VENDA 
Aula promocional Mavalério/Mil Cores imperdível!  

Venha aprender deliciosas receitas de bombons e trufas e ganhe dinheiro! Uma aula 
cheia de dicas e um passo-a-passo fácil de seguir. Você aprenderá qual a diferença 

entre elas, o recheio perfeito, como embalar e o preço final.  
Garanta a sua vaga!!! 

15/07 14:00 MARIA  
AMELIA 

- AULA SHOW 
 

16/07 14:00 GELSON 
BARCELOS 

R$30,00 FESTIVAL DE SALGADINHOS  FRITOS E  CROQUETE DE AMENDOIM 
Venha e aprenda a fazer duas massas super saborosas. Coxinhas de frango.bolinha 

de cebola, bolinha de azeitona, napolitano de queijo com presunto, risoles de frango e 
croquete  baiano de amendoim que e simplesmente um espetáculo 

 Venha e comprove aula com degustação 

17/07 
10:00 

SONIA 
SANTOS 

R$30,00 BOLO RENDA DE GLACÊ 
Use o glacê real para fazer uma  renda simples que faz a diferença em um bolo.  

Venha e  aprenda a usar a quantidade correta de calda e recheio, prensar, usar uma 
pré-cobertura, e cobrir com pasta americana. 

17/07 14:00 SONIA 
SANTOS 

R$10,00 MINI NAKED CAKE E NAKED ESPATULADO 
Aprenda a fazer um naked cake, corretamente, com técnica. Será ensinada massa 

adequada, a montagem correta, para você   fazer a diferença neste tipo de bolo 
elegante e para toda ocasião. Não perca esta oportunidade. 

19/07 
10:00 

RITA 
ARAUJO 

R$20,00 FESTIVAL DE CONES GOURMET OU TRUFADOS –  
Venha aprender a fazer deliciosos cones e aprender as dicas para vender sem ele 
ficar mole na casquinha. Cone trufado de cappuccino, cone de prestígio, cone de 
chocolate meio amargo com creme de avelã, cone de creme brulle com frutas do 

bosque, cone trufado de ovomaltine, cone trufado de nozes com brigadeiro branco. 
Deliciosos e o passo a passo de duas receitas para você tirar suas dúvidas.  

19/07 
14:00 

RITA 
ARAUJO 

R$20,00 FESTIVAL DE QUICHES  
Venha aprender a fazer essas delícias e a vender muito, tanto da pequena quanto da 
grande. Quiche de presunto com queijo, quiche de bacalhau, quiche de bacon com 

alho poró, quiche de frango, quiche de romeu e julieta e quiche de banana 
caramelada. Será feito em aula dois sabores diferentes. Garanta sua vaga. 

22/07 14:00 GELSON 
BARCELOS 

R$30,00 FESTIVAL DE SALGADO DE FORNO 
 Joelhos,  esfihas, hamburguinhos , cachorro quente de  salsicha,  enroladinho de 

salsicha, pizzas.e croissants 

23/07 
10:00 

ROSE 
GOULARTE 

R$60,00 AULA DE BOLO BOLO BOLSA SUSPENSA CHANEL  
-montagem  
-ganache  

-decoração  
-como fazer o lenço de papel arroz  

- estrutura interna. 
com degustação eu sorteio do bolo. 

http://www.festsonho.com.br/
https://www.google.com/search?q=esfihas,+hamburguinhos&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi5jsi7ofbiAhWpGLkGHZkgD68QkeECCCwoAA
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*O aluno que perder a inscrição deverá pagar outra inscrição.  *Devolução de valores, somente com recibo. 

• As aulas práticas terão lista de material. Levar no dia da aula o material solicitado. 

• A FEST SONHO reserva-se no direito de cancelar qualquer curso por insuficiência de alunos ou problemas técnicos 
O não comparecimento ao curso, sem aviso prévio de 24h.antes do início do curso, não dará direito à devolução do valor pago à troca. 

 (Lei 8078/90 códigos do consumidor). 
Cadeiras são numeradas; para garantir sua vaga é necessário efetuar o pagamento. 

VISITE NOSSOS SITE:WWW.FESTSONHO.COM.BR 

 

23/07 14:00 ROSE 
GOULARTE 

R$60,00 AULA DE BOLO BOLO BOLSA SUSPENSA CHANEL  
-montagem  
-ganache  

-decoração  
-como fazer o lenço de papel arroz  

- estrutura interna. 
com degustação eu sorteio do bolo. 

 
24/07 

9:30 JAMILTON 
PENNA 

R$25,00 
 

TORTA DIETA AULA 1- 
Excelente massa de pão-de-lo branca e massa achocolatada. Em aula faremos uma 
torta de morango com mousse geléia caseira e também uma torta de chocolate com 

rechio de coco e cobertura de brigadeiro diet.Dicas para outros sabores. 
 

 
24/07 

14:00 
JAMILTON 

PENNA 
R$20,00 BISCOITO DECORADOS 

Pirulito de biscoito temático 
Diferentes acabamentos com glacê real, pasta americana e pintura. Passo a passo 

com uma massa que permite congelamento e permanece crocante. 
Técnica para antecipação de trabalho, segredo para um recheio que permaneci 

sequinho mesmo após congelamento de seus biscoitos. 

26/07 
10:00 

GLAUCIO 
ABRAVANEL 

 

R$35,00 MINI-TARTELETES 
Sabemos elas arrasam com tanto charme e gosto em qualquer ocasião,estou falando 
das Minis-Tarteletes essa massa crocante com recheios impecáveis e maravilhosos 
que por muitas das vezes acompanhadas do maravilhoso merengue suíço pra sua 

combinação perfeita, faremos juntos em aula ela de limão,ninho com 
morango,chocolate,maracujá e etc...você aprenderá de tudo um pouco nessa aula e 
sairá apto a para por a mão na massa,então você não pode ficar de fora dessa aula 

maravilhosa corra lá e faça sua inscrição e iremos aprender juntos um pouco mais da 
confeitaria Internacional !!! 

Te espero lá  
Aula com apostila e Degustação  

26/07 14:00 GLAUCIO 
ABRAVANEL 

 

R$35,00 ALFAJOR DE CHOCOLATE COM MARZIPÃ 
Sabemos que o alfajor é um doce típico Argentino e ele faz um sucesso nas 

festas,venha aprender essa delicia com uma receita super pratica e econômica vamos 
aprender a fazer tudo passo a passo em sala de aula desde a massa a cobertura 

venha aprender como deixar essa delicia tão sofisticada e saborosa,corre lá e faça 
sua inscrição e venha já sair preparado para pegar suas encomendas ! Faça sua 

inscrição te espero lá ! 
Aula com apostila e degustação 

29/07 14:00 GELSON 
BARCELOS 

R$30,00 
 

PASTEL DE FORNO .QUICHES.E EMPADINHAS E BOLINHA DE CEBOLA 
ASSADA 

Venha e aprenda a fazer pastelzinho de forno de ameixa com bacon. Banana com 
canela, empadinha  aberta de queijo,  empadinha .fechada   de frango. E ainda 

aprenda fazer uma saborosa quiche de queijo com presunto. Finalizando com uma 
massa de binga de cebola assada. 

30/07 10:00 GLAUCIO 
ABRAVANEL 

 

R$35,00 MASSA DE PASTEL ARTESANAL 
Sabe aquele pastelzinho maravilhoso e leve para qualquer tipo de festa? É esse 

mesmo que estou falando aquele levinho e maravilhoso venha aprender a fazer uma 
maravilhosa massa de pastel caseira super economia para você poder sair por aí 

esbanjando essa delícia nas suas festas ou confraternizações,então corre pra cá faça 
sua inscrição e saia desta aula prendado e arrasando nas suas encomendas ! 

Aula com apostila e degustação faremos diversos recheios.  

30/07 14:00 MARCIA 
PORTUGAL 

R$50,00 BOLO DECORADO COM CHANTININHO(INICIANTES) COM MARCIA PORTUGAL   
Será ensinado tudo o que vc precisa aprender para fazer um bolo. 

 Desde a  massa até a decoração com chantininho.  
Será feito em aula  

✔assar a massa  

✔montar o bolo (com receita de calda e recheio em apostila)  

✔prensar  

✔ decorar utilizando Chantininho. 

O bolo feito em aula será degustado.  
Não percam. 

31/07 10:00 CYNTIA 
VASQUES 

R$10,00 
 

BOLO CHÁ DE BEBÊ 
Venha aprender a decorar um bolo com chantininho utilizando as ferramentas Mago,  

com tema chá revelação. Aula com degustação e sorteio de produtos Mago. 

http://www.festsonho.com.br/

