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DATA HORA PROFESSOR VALOR CURSO 

01/07 9:30 JAMILTON 
PENNA 

R$25,00 TORTAS COMERCIAIS 
TORTA MARACUJÁ e TORTA LIMÃO CREMOSA  

Torta de maracujá com geléia de brilho feita em casa e chantininho com todos seus segredos. Torta 
de limão com creme ao forno.  

Demonstração de uma massa de pão de ló e uma massa de sablé crocante. 
Receitas diversas de massas crocantes para tortas doces e salgadas. 

01/07 14:00 JAMILTON 
PENNA 

R$25,00 CONFEITAGEM INICIANTES –  
BOLO MARMORIZADO E BOLO EM PASTA AMERICANA 

Retire toda as suas duvidas nesta aula com prof JAMILTON PENNA 
Preparo de’um mármore caseiro e cobertura em mármore invertido. Cobrindo um bolo perfeitamente 

com pasta americana. 
Acabamentos com uso de réguas e um arranjo de flores prático com formas de silicone. 

10/07 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. 

11/07 
10:00 

RITA 
ARAUJO 

R$20,00 TORTA CHEESECAKE TRADICIONAL E A FALSA – 
Venha aprender a fazer uma deliciosa torta de Cheesecake a tradicional que vai ao forno e uma falsa 

que não vai ao forno. Para vc atender todos os tipos de clientes. Não perca essa oportunidade e 
garanta sua vaga. 

11/07 
14:00 

RITA 
ARAUJO 

R$25,00 TORTA COM ROSETAS EMBUTIDAS –  
Venha aprender a sensação do momento. Torta com rosetas embutidas na lateral do seu bolo e 

aprender a utilizar a régua marcadora embutida. Montagem da torta e o passo a passo de como fazer 
as rosetas embutidas na lateral da torta. Apostila com receitas de massa. Simplesmente imperdível.  

12/07 14:00 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 glace 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  

 
15/07 

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 

15/07 14:00 LETICIA 
MELO 

R$25,00 
 

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 

16/07 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. 

16/07 
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. 

18/07 
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!!! 

23/07 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 

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 

confraternizações,então corre pra cá faça sua inscrição e saia desta aula prendado e arrasando nas 
suas encomendas ! 

23/07 
14:00 

GLAUCIO 
ABRAVANEL 

 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  

 

24/07 
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. 

25/07 10:00 GLAUCIO 
ABRAVANEL 

R$30,00 MINI-TARTELETES 
Sabemos elas arrasam com tanto charme e gosto em qualquer ocasião,estou falando das Mini-

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  

25/07 10:00 GLAUCIO 
ABRAVANEL 

R$60,00 
 

SEGREDO DOS MACARONS 
Uma preciosidade de sabor delicado e formato único. Esse é o macaron (a pronúncia correta é 

“macarrôm”), um doce típico da confeitaria francesa mas que surgiu na Itália.Venha aprender em 
Aula como fazer essa delicia que tomou conta das festas e tem sido uma sensação em qualquer 

evento então corre pra cá faça e sua inscrição para aprender a fazer essa belezura de doce! Você 
não vai ficar de fora dessa né ! Iremos brincar nas cores e nos recheios nos nossos Macarons! 

Aguardo sua presença ! 

30/07 14:00 NAIRA 
DE LUCA 

R$10,00 CHOCOLATES PARA O DIA DOS PAIS! 
Biscoitos DOMINOLATE ( dominó de biscoitos com chocolate!)  

É TORTA TRUFADA com a mesma massa dos biscoitos! Um show de aula! 

31/07 10:00 ROSE 
GOULART 

R$40,00 
 

BOLO CAMISA PARA O DIA DOS PAIS.  
-Montagem do bolo  

-Recheio  
-decoração super linda  

-degustação  

31/07 14:00 ROSE 
GOULART 

R$40,00 
 

BOLO CAMISA PARA O DIA DOS PAIS.  
-Montagem do bolo  

-Recheio  
-decoração super linda  

-degustação  
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