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DATA HORA PROFESSOR VALOR CURSO 

04/11 
9:30 

JAMILTON 
PENNA 

R$40,00 
 

AULA PRÁTICA COM BICOS – NÍVEL 3 
Você praticará com o professor técnicas de bordados com bicos de babados para babados simples e 
duplos. Técnicas de arabescos. 4 tipos de flores sendo 1 botão de rosa no pino, 1 lírio, 1 margarida e 

miosotis diversos com bicos instantâneos para flores. 
MATERIAL NECESSÁRIO: bicos 03, 12, 74, 103 ou 104, 129 e 2d.  Pino para rosa nr.07. Pino para 
lírios. 1 matriz peq. Para bicos e 2 sacos para confeito descartável. Touca de cabelo, avental, perfex e 
um bolo isopor redondo 20 cms. Forrado com filme pvc.     

05/11 
10:00 

ALICE 
MIRALHA 

R$25,00 BISCOITO AMANTEIGADOS 
Faça e venda. Várias dicas. 

Goiabinha , casadinho... 

05/11 14:00 ALICE 
MIRALHA 

R$30,00 Pirulito de cristal 
Sucesso garantido . Surpreenda seus clientes. 

06/11 9:30 JAMILTON 
PENNA 

R$180,00 
DIAS: 06-18-27/11 

 
MANHÃ 9:30  
TARDE 14:00 

 

PACOTE  
3 DIAS  

 6 MÓDULOS 

CAKE DESIGNE -  1º DIA – MÓDULO 1 
Manhã -   aula demonstrativa 

Batimento de 2 tipos de massas – recheios – calda -modelagem em aro –téc. De congelamentos - 
blindagem com ganache 

06/11 14:00 JAMILTON 
PENNA 

R$180,00 
DIAS: 06-18-27/11 

 
MANHÃ 9:30  
TARDE 14:00 

 

PACOTE  
3 DIAS  

 6 MÓDULOS 

CAKE DESIGNE -  1º DIA – MÓDULO II /  AULA PRÁTICA 
Cobertura em pasta americana – acabamentos com bicos em glacê real e uso de marcadores de 

arabescos – arranjos de flores com formas de silicone 
MATERIAL NECESSÁRIO: o aluno deverá trazer1 bolo de isopor redondo 20 x 8 cms. Já forrado 
com filme pvc. – 800 gr. Pasta americana branca -  1 manga de confeito descartável -  1 matriz 
pequena – 1 bico pitanga wilton ou celebrate nr. 19 ou 20 – 1 rolo de abrir pasta americana 40 
cms.(ou maior)- 1 tapete de silicone – 1 touca cabelo – 1 avental. 

07/11 10:00 GLAUCIO 
ABRAVANEL 

R$45,00 BOLOS CASEIRINHOS DA PAZ ! 
Sabe aquele bolo fofinho,gostoso e maravilhoso para aquele cafezinho da manhã ou da tarde,Então é 

desse mesmo que eu estou falando,Gente eles são maravilhosos não é mesmo? 
Imagina você aprender a fazer os bolos mais famosos da Maria da Paz,Nesta aula irei decolar nesse 
mundo dos bolos e juntos iremos aprender a fazer bolos lindos e incríveis,Vocês irão aprender como 

poder cobrar para vendas para diversos tamanhos essa aula será uma loucura de tão gostosa 
passaremos o dia juntos degustando e aprendendo bolos incríveis de saborosos, Você não vai ficar 

de Fora dessa né ? Corre lá e faça sua Inscrição Te espero lá ! 
Aula com apostila e Degustação  

07/11 
14:00 

GLAUCIO 
ABRAVANEL 

R$45,00 NAKED CAKE RED VELVET 
Já pensou ganhar muito dinheiro através dessa belezura de sofisticação de bolo,então corre pra cá 

Natal já está às portas e você não pode deixar de super faturar nas suas encomendas, nesta aula irei 
ensinar uma maravilhoso Naked Cake Red Velvet com recheio de leite ninho e iremos juntos Confeitar 

fim frutas vermelhas,corre logo e faça sua inscrição vagas limitadíssimas,você não vai ficar de fora 
dessa né? Vai lá e faça sua inscrição e se prepara para arrasar nas encomendas de fim de ano !  

Aula com apostila e degustação  

08/11 10:00 SONIA 
SANTOS 

R$40,00 CRISTALIZAÇÃO DA PASTA AMERICANA. 
Faremos um bolo com tema natalino. 

Cobriremos com pasta americana, faremos decoração de Natal com glacê  
real e chocolate branco. Venha aprender a fazer efeito de cristal. 

08/11 14:00 SONIA 
SANTOS 

R$10,00 BOLOS E MINI BOLOS CASEIROS 
Faça e venda bolos e mini bolos caseiros decorados. 

Venha, aprender e ganhar uma renda extra,para o Natal.Faremos bolos gourmet nos seguintes 
sabores: bolos de coco, limão, caramelo.  Vamos assar o bolo, decorar e degustar. Você receberá 

receitas  e sugestão de embalagens e preços. Venda certa e rápida. 

11/11 10:00 GLAUCIO 
ABRAVANEL 

R$40,00 CURSO DE CONFEITARIA PARA INICIANTES - GLACE MÁRMORE INVERTIDO 
Nesta aula ensinarei técnicas incríveis de massa , calda ,recheio e estrutura do seu bolo . Será 

ensinada uma técnica de glacê mármore invertido infalível para te dar mais segurança ao confeitar 
seu bolo , você aprenderá passo a passo em sala de aula , com essa nossa técnica seu bolo ficará 

muito bem estruturado ,quinado e rachaduras , será dada apostila com a receita da massa , recheios , 
Caldas e glacês utilizados , também irei dispor uma tabela de rendimento de fatias . Você sairá desta 
aula sendo seu próprio patrão,  e apto a pegar suas primeiras encomendas , você não vai ficar de fora 

dessa né ? Te espero lá !!!   
Aula com apostila e degustação  

11/11 14:00 GLAUCIO 
ABRAVANEL 

R$60,00 PANETONE DE BACALHAU  
Chegou o grande momento de fazer um total diferença nas receitas natalinas vamos sair do 

tradicional e iremos arrasar nas encomendas fazendo um maravilhoso Panetone de 
Bacalhau,hummmmm deu Água na boca né então corre pra cá e faça sua inscrição e saia super 
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faturando nas encomendas de fim de ano afinal essa gostosura se delicia em qualquer época do ano 
seja final,meado ou começo de ano venha inovar seus conhecimentos na cozinha ver passo a passo 
da receita,para arrasar nas suas encomendas,você não vai ficar de fora dessa né ? Corre lá e faça 

sua inscrição favas limitadíssimas!  
Aula com apostila e degustação  

12/11 10:00 LETICIA 
MELO 

R$10,00 TORRE NATALINA... 
Venha aprender a montar uma linda torre de bombons para incrementar a sua ceia de natal e de ano 

novo, com a deliciosa e pratica linha de chocolates chocochef da Jazam 

12/11 14:00 GELSON 
BARCELOS 

R$30,00 FESTIVAL DE SALGADOS DE FORNO. 
 Massa básica. Para joelhos.esfirhas. doguinhos de salsicha.crossant. pizzas. Enroladinhos de 
salsicha. Joelhos de salsicha com catupiry. Darei dicas de congelamento. E preço. Tudo com 

degustação.  

13/11 
10:00 

RITA  
ARAUJO 

R$25,00 
 

FESTIVAL DE TORTAS MOUSSE –  
venha aprender a fazer essas delícias para ganhar dinheiro o ano inteiro. Torta mousse de chocolate 

com Nozes, torta mousse de Chantininho com amora, torta mousse de galak com damasco, torta 
mousse de frutas vermelhas. Será feito em aula a montagem e o preparo de dois sabores diferentes 

para você ganhar dinheiro sem sair de casa. Garanta sua vaga e inscreva-se já. 

13/11 14:00 RITA  
ARAUJO 

R$10,00 SORVETONE NA TAÇA –  
venha aprender essa delícia e a ganhar dinheiro sem sair de casa. Uma deliciosa sobremesa de 

Chocotone com sorvete. Uma delícia para encantar seu clientes nessa natal. Batimento de massa do 
Panetone da Arcólor e a montagem. Garanta sua vaga e venha vender muito nesse final do ano. 

14/11 9:30 JAMILTON 
PENNA 

R$40,00 
 

AULA PRÁTICA COM BICOS – NÍVEL 2 
Você praticará com o professor técnicas de bordados com bicos     folha e bicos serra. Babados 

simples e duplos com persponto. Cestaria e técnicas para bolos masculinos. Iniciação de um botão de 
rosa no pino. 

MATERIAL NECESSÁRIO: bicos 07, 12, 66, 70, 47, 103 ou 104 e pino para rosa nr.07. 1 matriz peq. 
Para bicos e 2 sacos para confeito descartável. Touca de cabelo, avental, perfex e um bolo isopor 
redondo 20 cms. Forrado com filme pvc.        

14/11 
14:00 

GELSON 
BARCELOS 

R$45,00 DECORAÇÃO  E ORNAMENTAÇÃO DE BANDEJAS DE CANAPÉS. 
  E frios para Natal. Venha e aprenda a fazer lindos canapés  de rocambole. Recheados com 

saborosos recheio.e ainda você  vai aprender a fazer um lindo coqueiro pra decorar sua mesa 
natalina. Não fique de fora . faça sua inscrição com antecedência.  

16/11 
9:30 

RITA  
ARAUJO 

R$20,00 BALAS CARAMELADAS  
 venha aprender a fazer para  vender muito sem sair de casa essas delícias de balinhas carameladas. 

Bala de orelha de urso, bala de coco, bala de nozes, bala de ninho com creme de avelã e bala de 
banana passas. Será feito em aula dois sabores passo a passo inclusive dois tipos de calda(caseira e 

industrial) para você aprender e ganhar dinheiro o ano inteiro. É de comer e querer mais!!! Venha e 
garanta sua vaga. 

16/11 13:00 RITA  
ARAUJO 

R$20,00 SORVETE CREMOSO PARA O VERÃO – 
 Venha aprender a fazer um delicioso sorvete cremoso e super rentável para você ganhar dinheiro 
sem sair de casa. Sorvete de chocolate, sorvete de creme, sorvete de amora, sorvete de passas ao 
rum, sorvete de pistache. Será feito em aula o passo a passo de dois sabores diferentes para você 

aprender e vender essas delícias. 

18/11 9:30 JAMILTON 
PENNA 

R$180,00 
DIAS: 06-18-27/11 

 
MANHÃ 9:30  
TARDE 14:00 

 

PACOTE  
3 DIAS  

 6 MÓDULOS 

CAKE DESIGNE -  2º DIA – MÓDULO III 
MANHÃ – AULA DEMONSTRATIVA 

Mármore francês receita feita em aula - aplicação do mármore invertido no aro- seu bolo já sai todo 
pronto.-acabamentos com babados em pasta - botões de flores com uso de cortadores de babados 

18/11 14:00 JAMILTON 
PENNA 

R$180,00 
DIAS: 06-18-27/11 

 
MANHÃ 9:30  
TARDE 14:00 

 

PACOTE  
3 DIAS  

 6 MÓDULOS 

CAKE DESIGNE -  2º DIA – MÓDULO IV/  AULA PRÁTICA 
Blindagem com ganache em bolo recheado pelo aluno.- cobrindo com pasta americana - 

acabamentos com babados em pasta 
MATERIAL NECESSÁRIO:1 bolo redondo aro 15 x 8 cms de altura  recheado e prensado em aro 
modelado  conforme técnicas apresentadas no módulo i. – 500g de pasta americana branca - 200gr 
de massa elástica – 200gr de pasta de flores colorida – 400g de chocolate meio amargo fracionado – 
1 jogo de ejetores de miosotis(flores pequenas) – 1 rolo de abrir massa – 1 tapete de silicone – 1 
touca de cabelo – 1 avental. 

19/11 14:00 ANA 
CRISTINA 

R$10,00 BOLO TROPICAL 
A decoração tropical não sai de moda! Aproveite esta ótima oportunidade de aprender um lindo bolo 

decorado com girassóis em pasta de flores e aplicação de placas rústicas com textura de papel arroz. 

2111 14:00 MAURO DE 
LUCCA 

R$10,00 ESPECIAL NATAL COM SICAO 
Venha para essa aula aprender sabores, texturas e combinações para encantar os seus clientes! 

Teremos receitas maravilhosas: Panetone Floresta Negra (customização de chocotones, não faremos 
a massa), Bombom Caixinha de Presente e para uma ceia ainda mais deliciosa uma Torta de 
Chocolate com Damasco. 

http://www.festsonho.com.br/
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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 24hs 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 

22/11 10:00 MARIA 
AMELIA 

R$10,00 
 

AULA ESPECIAL DE CUPCAKES RECHEADOS E DECORADOS. 
 Aprenda passo a passo esta maravilhosa receita e ainda uma cobertura imperdível que não derrete 

mesmo no calor. Faça e Venda o Ano inteiro. Garanta logo a sua vaga. 

25/11 
14:00 

ANDREA 
VASCONCELOS 

R$35,00 CHAMADA DOS VERRINES.  
Verrines os top do momento. Iguarias que vai fazer a diferença em seus eventos, trazendo um toque 
especial. Verrines de palha italiana, verrines de brawnier, verrines de brigadeiro branco com doce de 

banana, verrines de chocolate com avelã e verrines de morango. Não fique de fora. Valor do 
investimento 

26/11 9:30 JAMILTON 
PENNA 

R$40,00 
 

AULA PRÁTICA COM BICOS – NÍVEL 3 
Você praticará com o professor técnicas de bordados com bicos de babados para babados simples e 
duplos. Técnicas de arabescos. 4 tipos de flores sendo 1 botão de rosa no pino, 1 lírio, 1 margarida e 

miosotis diversos com bicos instantâneos para flores. 
MATERIAL NECESSÁRIO: bicos 03, 12, 74, 103 ou 104, 129 e 2d.  Pino para rosa nr.07. Pino para 
lírios. 1 matriz peq. Para bicos e 2 sacos para confeito descartável. Touca de cabelo, avental, perfex e 
um bolo isopor redondo 20 cms. Forrado com filme pvc. 

26/11 14:00 NAIRA  
DE LUCA 

R$10,00 PRESENTINHOS DE BROWNIES E PICOLÉS DE CHOCOLATE   
COM BROWNIES para pendurar na árvore de Natal e tb para presentear aos amigos em caixas 

bonitas! 

27/11 9:30 JAMILTON 
PENNA 

R$180,00 
DIAS: 06-18-27/11 

 
MANHÃ 9:30  
TARDE 14:00 

 

PACOTE  
3 DIAS  

 6 MÓDULOS 

CAKE DESIGNE -  MÓDULO V  -  3º DIA 
Manhã – aula demonstrativa 

Aplicação da pasta americana no bolo sem uso de ganache - técnicas de praticidade e economia com 
uso de glacê de nivelamento.-o perfeito manuseio da massa elástica para acabamentos com tecidos, 
toalhas, drapeados. -flores com cortadores e boleadores  e flores feitas sem cortadores(artesanal). 

Técnicas de montagem de bolos de andares para casamentos. 

27/11 14:00 JAMILTON 
PENNA 

R$180,00 
DIAS: 06-18-27/11 

 
MANHÃ 9:30  
TARDE 14:00 

 

PACOTE  
3 DIAS  

 6 MÓDULOS 

CAKE DESIGNE -   MÓDULO VI  – 3º DIA  - AULA PRÁTICA 
Prática com pasta americana sobre mármore 

MATERIAL NECESSÁRIOO aluno deverá trazer 1 bolo redondo de 15 cms com 8 de altura, recheado 
com o mármore invertido em aro, conforme técnicas demonstradas no módulo ii. Deverá trazer dentro 
do aro. – 500g pasta americana branca – 500g massa de flores no tom de sua preferência – 1 jogo de 

ejetores de margarida(ou outro de sua preferência) – 1 rolo de abrir pasta 40 cms.(ou maior) – 1 
tapete de silicone – 1 touca de cabelo – 1 avental- 

28/11 10:00 WILSON 
BRANDÃO 

R$40,00 AÇAÍ E  MONTAGENS DE SANDUÍCHES –  
Verão na porta e a oportunidade de trabalhar com o ouro negro do pará é agora! Aprenda a batê-lo 

corretamente, como enriquecê-lo, para que fique mais nutritivo e cremoso, com adição de frutas, 
sorvetes e cereais e para complementar a aula,  montagens de sanduíches naturais (pão árabe feito 

em aula, pão de centeio) e pastas saudáveis feitas com iogurte, sem maionese.  Apostila 
completíssima com  várias sugestões de pastas. 

28/11 14:00 WILSON 
BRANDÃO 

R$40,00 PANETONES E SUAS VARIAÇÕES 
Um presente feito por você mesma tem um outro significado para quem recebe.  Ainda mais se for 
coisa boa de comer, né?  Panetones( e suas variações),  chocotones, stollen (pão de frutas coberto 

com calda crocante de amêndoas, cerejas e damasco) e para finalizar uma rosca natalina. 

29/11 10:00 ALESSNADRA 
OLIVEIRA 

R$10,00 CAKE CILINDRO E DRESSED NATALINO 
A empresa de formas Premium para chocolate chegou no RJ, conhecida pela  

qualidade e novidades bombásticas. 
Aprenda a técnica de montagem, colagem e como usar apliques para agregar valor ao doce. 

Também faremos um Dressed Natalino com Placa de Textura. 
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