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DATA HORA PROFESSOR VALOR  CURSO 

07/10 14:00 GELSON 
BARCELOS 

R$30,00 
 

FESTIVAL DE SALGADINHOS DE FORNO. 
MASSA BÁSICA PARA ESFIRHAS E JOELHOS. 

Venha e aprenda a fazer uma massa básica e superleve.  
E com ela você fará: Joelhinhos, Esfirhas, Doguinhode salsicha, Pizza e Croissant. 

 Não percam, tudo com degustação! 

08/10 10:00 SONIA 
SANTOS 

R$40,00 BOLO COM PASTA AMERICANA E DECORAÇÃO PARA O DIA DAS CRIANÇAS 
Venha aprender a técnica de montar um bolo com cobertura de pasta americana. Sem segredos. 

Desde a massa adequada, quantidade de calda, recheio, montagem, abertura da pasta e 
decoração. Depois desta aula, você perderá o " medo" e não vai querer outra vida. 

08/10 14:00 SONIA 
SANTOS 

R$10,00 CUPCAKES ARCO IRIS COM DECORAÇÕES VARIADAS. 
A criançada vai pirar no dia das crianças quando você fizer cupcake com massa arco Iris. 

 Vamos aprender uma massa super fácil para cupcakes, macia, úmida, bem recheada e com 
coberturas e decorações variadas. Aula com degustação e sorteio. Vamos brincar? 

09/10 
9:30 

JAMILTON 
PENNA 

R$20,00 RED VELVET E SUAS VERSÕES  
Excelente massa caseira para red velvet e outra para green velvet- recheio tradicional cremoso 

para red velvet e recheio sugestão para green velvet. Crie e inove em seus acabamentos.   
Aula com degustação 

09/10 
14:00 

JAMILTON 
PENNA 

R$40,00 AULA PRÁTICA COM BICOS – LIMITE DE 12 ALUNOS.  
Venha retirar suas dúvidas e treinar para aplicarperfeitamente em seus bolos os seguintes 
bordados: poás, retas, ponto no ar, cordão, colar, renda com ponto perdido, pitangas, tricô, 

conchinhas, cordas e guirlandas. O aluno receberá uma apostila com várias receitas de glacês e 
com orientações de como dar consistência para cada tamanho de bico. Receberá também 

apostila com riscos para treinar em casa.  
 MATERIAL NECESSÁRIO: bicoperlênr. 2, pitangas 16 e 18. Matriz pequena, um saco confeitar 
descartável e um bolo de isopor redondo 20 cms forrado com filme pvc.Perfex, avental e touca de 
cabelo. 

10/10 10:00 ALICE 
MIRALHA 

R$20,00 Docinhos  modelados 1  
Nessa aula você aprende a fazer a pasta, ponto , colorir e modelar. 100% prática e você leva 

para casa seus 4 bichinhos!Tema fazendinha 

10/10 
14:00 

ALICE 
MIRALHA 

R$25,00 Pipoca gourmet 
Faça e venda pipoca gourmet. 

Sabores chocolate, ninho, coco e ovomaltine 

11/10 14:00 LUCIANA 
LISBOA 

R$10,00 CHOCOTONE, BOMBOM BROWNIE E MOUSSE TRUFADA COCCO BIANCO 

14/10 14:00 GELSON 
BARCELOS 

R$30,00 FESTIVAL DE SALGADO DE FORNO 
Pastelzinho de forno, quiches, empadinha e bolinha de cebola assada. 

Venha e aprenda a fazer 4 massas para salgadinhos de forno. Vão aprender a fazer: Pastelzinho 
de forno, ameixa com bacon. Banana com canela, empadinhas de queijo abertas e fechadas, 

bolinha de cebola assada. Venha e confira, tudo com degustação. 

15/10 
10:00 

RITA 
ARAUJO 

R$20,00 DOCINHOS FINOS  
Venha aprender a fazer lindos e deliciosos doces finos para vender e ganhar dinheiro sem sair de 

casa. Damasco dos Deuses, tâmaras recheadas, pirâmide de cajuzinho, camafeu de nozes, 
gotinhas de pistache e caramelados de brigadeiro meio amargo. Será feito a montagem de todas 

os modelos e apostila com todas as receitas. 

15/10 14:00 RITA 
ARAUJO 

R$25,00 FAÇA E VENDA – “EMPADAS GOURMET” MOD I 
Maravilha aprender a fazer empadas gourmet para você vender. Empada Gourmet de Churros, 

Empada Gourmet de Romeu e Julieta, Empada Gourmet de chocolate com Nozes, Empada 
Gourmet de Baunilha com morango, Empada Gourmet de Laranja com chocolate e Empada 

Gourmet de Amêndoas com tâmaras. Será feito em aula três sabores diferentes para você se 
deliciar e tirar todas as suas dúvidas. Venha aprender a fazer Empadas Gourmet e a ganhar 

dinheiro trabalhando para você mesma. 

16/10 
14:00 

GELSON 
BARCELOS 

R$30,00 TORTA SALGADA DE PÃO DE FORMA MONTADA NO ARO E ORNAMENTADAS COM 
LINDAS FLORES FEITAS EM LEGUMES 

Venha e aprenda a fazer. Uma linda torta salgada, super prática,rápida e saborosa. Montada no 
aro e ornamentada com lindas flores feitas em legumes. Não percam, tudo com degustação   

17/10 
10:00 

MARIA 
AMÉLIA 

R$10,00 FESTIVAL DE PIRULITOS RECHEADOS E DECORADOS!  
Faça e Venda o ano inteiro e aprenda passo a passo estas delicias que com certeza vai ser o 

maior sucesso. Com várias sugestões de decorações. Inove a sua mesa de guloseimas.  
A criançada vai amar. Faça logo a sua inscrição. Vagas limitadas 

22/10 14:00 NAIRA 
DE LUCCA 

R$10,00 BOMBONS RECHEADOS P/ NATAL COM CHOCOLATE NOBRE MELKEN!  
Ensinando a temperagem! Presenteie, faça e venda bastante neste natal!  

Bombons deliciosos e lindos!!! Faça sucesso! 

23/10 9:30 JAMILTON 
PENNA 

R$20,00 BOLOS CASEIROS- BOLOS DA VOVÓ  
Receitas práticas e econômicas que te farão lembrar os bolinhos da vovó. Nesta aula bolo de 
laranja com calda cristalizada, bolo de maracujá, bolo de fubá mineiro com goiabada, bolo de 

cenoura cremoso com calda de chocolate açucarada, bolo pudim de chocolate e o famoso bolo 
de aipim cremoso com receita baiana.Você ainda levará para casa outras receitas.           

23/10 14:00 JAMILTON 
PENNA 

R$40,00 AULA PRÁTICA COM BICOS – NÍVEL 2 
Você praticará com o professor técnicas de bordados com bicosfolha e bicos serra. Babados 
simples e duplos com pesponto. Cestaria e técnicas para bolos masculinos. Iniciação de um 

botão de rosa no pino.  
MATERIAL NECESSÁRIO:bicos 07, 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 1ax. 

24/10 14:00 ANA  
CRISTINA 

R$10,00 BOLO DE CASAMENTO 
Esta é a aula que você está esperando! Venha aprender com celebrate como decorar um bolo de 
casamento delicado com várias técnicas como:bhushemboridery, bordas diferenciadas, 1ax flor e 
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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 

linda Hortência dando um toque de delicadeza e transformando seu bolo em muita obra de arte. 
Deixe sua imaginação fluir!! 

25/10 10:00 FELIPE 
TAVARES 

R$70,00 CHANTILY ESTABILIZADO E FLORES EM BICOS DE CONFEITAR. CURSO PRÁTICO.  
Cada aluno deverá ter sacos de confeitar, bicos pétalas 125, 127, 104, bicos folhas, e bailarina 

de mão para flores, perfex. 
 
 

29/10 10:00 WILSON 
BRANDÃO 

R$45,00 CONGELADOS – EMPADÃO, LASANHA E NHOQUE DE RAÍZES 
Para quem não quer perder tempo na cozinha e ainda aproveitar para ganhar um extra.   
Venha aprender a montar e congelar massas na quentinha com variedades de recheios 

saudáveis, molhos leves e noções de custo. Aula com degustação. Imperdível! 
 

29/10 14:00 WILSON 
BRANDÃO 

R$45,00 PASTEL DE FORNO, EMPADAS E QUICHES.  
Esteja pronto para abastecer eventos em festas, recepções e cantinas.  Depois desta aula você 

se sentirá seguro e qualificado para trabalhar por conta própria e empreender nos seus negócios!  
 

30/10 14:00 MARCIA 
PORTUGAL 

R$40,00 FAULT LINE CAKE 
Utilizando chantininho 

Venha aprender nessa aula o ponto certo só chantininho com essa técnica que é tendência no 
mundo da confeitaria. Aula com apostila de receita e degustação. 

31/10 10:00 ROSE 
GOULARTE 

R$30,00 BROWNIE  NO PALITO COM DECORAÇÃO DE NATAL 
Delicioso brownie com lindas decorações de natal. 

21/10 14:00 ROSE 
GOULARTE 

R$30,00 BROWNIE  NO PALITO COM DECORAÇÃO DE NATAL 
Delicioso brownie com lindas decorações de natal. 
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