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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 

DATA HORA PROFESSOR VALOR CURSO 

09/10 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. 

09/10 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? 

17/10 14:00 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 10:00 ROSE 
GOULARTE 

R$25,00 MAÇÃ DE CHOCOLATE DECORADA DE HALLOWEEN  

23/10 10:00 RITA 
ARAUJO 

R$25,00 CASEIRINHOS FITNES I  
Atendendo a pedidos! venha conquistar uma clientela que vem crescendo cada vez mais. Aprenda a 

fazer receitas utilizando farinha integral, farinha de arroz, farinha de amêndoas, farinha de aveia. Uma 
linha mais saudável que vem crescendo no mercado. Caseirinho de banana com Canela, Caseirinho 
de chocolate, Caseirinho integral de maçã, Caseirinho de amêndoas com passas. Será feito em aula 

passo a passo de dois sabores para você tirar suas dúvidas e ganhar dinheiro na crise.  

23/10 
14:00 

RITA 
ARAUJO 

R$10,00 CUPCAKES TEMÁTICOS  
Venha aprender a fazer lindos e deliciosos Cupcakes para garantir uma renda extra sem sair de casa. 

Cupcakes para diversas ocasiões e várias técnicas para você decorar com a modellingPaste, 
lançamento da Arcólor, o Cake Velvet e o marshmallow da Arcolor. Será feito em aula a massa, a 

decoração do Baby shark, princesas, flor, suculentas entre outros.  
Garanta sua vaga! 

24/10 10:00 WILSON 
BRANDÃO 

R$40,00 OFICINA DE PIZZAS E CALZONES:   
Aprenda tudo sobre borda recheada, as diversas texturas de massas, préassamento, congelamento e 

armazenamento. Esteja pronto para abastecer eventos em festas, recepções e cantinas.  Depois 
desta aula você se sentirá seguro e qualificado para ABRIR SEU PRÓPRIO DELIVERY!    

24/10 14:00 WILSON 
BRANDÃO 

R$60,00 ALIMENTAÇÃO MAIS LEVE  
Venha aprender a fazer QUICHES, EMPADAS, BARQUETES E PASTÉIS DE FORNO.  

TODOS INTEGRAIS 
 E COM UTILIZAÇÃO DE FARINHAS NUTRITIVAS: Grão de bico, berinjela, farinha de banana, entre 

outras.Lanche prático que agrada a diversos paladares variando apenas o recheio. Aula ideal para 
quem pretende melhorar a alimentação da família e também para quem pretende empreender 

fornecendo, por exemplo, para cantinas de academias. 

25/10 10:00 ALICE 
MIRALHA 

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

Goiabinha , casadinho... 

25/10 14:00 ALICE 
MIRALHA 

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

29/10 
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, bailarina de mão 

para flores eperfex. 
 

30/09 9:30 JAMILTON 
PENNA 

R$20,00 BISCOITOS DECORADOS- 
Excelentes sugestões para o seu natal. Massa deliciosa amanteigada. Praticidades em cortes para 

temas ou para pirulitos tradicionais. Técnicas com pinturas, com glacê real e com pasta americana em 
3d. Veja como antecipar seus biscoitos por até 30 dias e ganhar muito dinheiro. Sugestões para 

pirulitos com papel de arroz temático. Aula com degustação. 
 

31/09 14:00 NAIRA DE 
LUCCA 

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

Bombons deliciosos e lindos!!! Faça sucesso! 
 

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

