
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Rua Barão do triunfo, 66 - Caxias. 

Tel: 2671-2285 / 2674-3017 

INSCRIÇÕES: SINAL DE 50% E O RESTANTE NO DIA DA AULA. 

Exceto as aulas promocionais. Antecipe sua inscrição!!! 
Acesse nosso site no www.osonhodafesta.com.br  

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

DATA 

HORA 

PROFESSOR 

VALOR 
CURSOS DE AGOSTO/2017 

01/08(Ter) 
9:30 

Rita Araujo 

3,99 

BOMBONS PERSONAGENS PARA INICIANTES=> Venham aprender nesta primeira etapa a montar de 

seus bombonscom diferentes temas: Minnions, cabeça da Minnie, noiva e noivo,  leão, Hulk, Capitão america e 

outros, tudo feito passo a passo para você incrementar suas encomendas. Esperamos por você! 

01/08(Ter) 
14:00 

Rita Araujo 

24,99 

BOLO NO POTE MÓDULO V=> venha aprender mais receitas para garantir suas vendas. Bolo no pote de 
banana caramelada, Bolo no pote de nozes, bolo no pote de churros, bolo no pote de limão siciliano e bolo no 

pote de chocolate com caramelo. Não se esqueça de fazer sua reserva para garantir sua vaga. Será feito em 

aula 2 receitas com suas montagens e apostila com todas as receitas. Aula com degustação! 

02/08(Qua) 

9:30 

Damião Costa 

19,99 

FAÇA E VENDA CUPCAKES SALGADOS => Venham aprender a fazer esta maravilha que não pode faltar 

nos grandes eventos. Ideal para Mesa de Frios, Lanches, Brunch, Coffee Break, Kit Festa, etc. Em aula será 
feito cupcake divino  de calabresa com requeijão. Dicas de outros sabores, armazenamento e validade. Não 

percam, Aula com degustação! 

02/08(Qua) 
14:00 

Damião Costa 

19,99 

AULA DE CONFEITAGEM PARA INICIANTES=> Aula imperdível para você que esta entrando neste mundo 

encantado da confeitagem ou para você que esta no mercado e tem dúvidas. Nesta aula você vai aprender a 
bater um bolo (não é pão de ló), esfriar, montar em aro fixo, a prensar o mesmo para receber cobertura, 

utilizar calda, recheio de forma correta e decorar com pasta americana industrializada e moldes de silicone e 

como colorir a pasta. Dicas de congelamento do bolo, como cobrar, transportar, e tabela de medidas de 

rendimento em fatias. Aula com degustação patrocinada peo sonho da festa. 

03/08(Qui) 
9:30 

Anderson Alves 

3,99 

BOLO MINNIONS DE CABEÇA PARA BAIXO=> Aprenda em aula montar esse lindo bolo que esta fazendo o 
maior sucesso entre as crianças: o minion invertido. Tudo será feito em aula passo a passo com a linha de 

produtos Fine Line. 

03/08(Qui) 
14:00 

Anderson Alves 

3,99 

BOLO MALETA DE MAQUIAGEM=>Aprenda a fazer esse lindo bolo que toda mulher ama! Em aula será 

ensinado a fazer um bolo em formato de maleta de maquiagem com modelagens incríveis utilizando as 

ferramentas Wilton/Scrap. Venha e confira! 

04/08(Sex) 
10:00 

Conceição Braga 

24,99 

AULA ESPECIAL DE BALAS DE COCO CARAMELADAS=>  Venham aprender como preparar com 

práticidade as deliciosas e apetitosas balinhas caseira, mas com excelênte sabor e qualidade e sugestões. Em 

aula será dado dicas de como fazer as lindas mini maçãs do amor com a mesma massa. Aula com 

degustação! 

04/08(Sex) 
14:00 

Conceição Braga 

29,99 

NOVIDADE! BOLO NO POTE COM MASSA SALGADA=> Não é com pão de forma! Vocêsirão se surpreender 

com recheio cremoso, intercalando glacê acetinado podendo ter várias opções de sabores. Noções de gastos e 

vendas. Venha e confira, aula com degustação! 

05/08(Sab) 
9:30 

Raquel Araujo 

24,99 

AULA ESPECIAL DE SALGADOS VERSÁTEIS=> Nesta aula você aprenderá uma massa versátil prática e 

saborosa. Com uma única massa você poderá confeccionar diversos tipos de salgado mudando apenas a 

modelagem. São eles: PIZZA, CACHORRO QUENTE, JOELHO, ESFIRRA, HAMBÚRGUER, E MUITO mais. Aula 

com apostila detalhada e degustação. 

07/08(Seg) 
9:30 

Andrea Vasconcelos 
24,99 

AULÃO DE CHOCOLATE PARA INICIANTES=>Essa aula foi elaborada especialmente para você que esta começando 

no ramo mais doce que existe! Venha participar e aprender a fazer Bombons recheados e decorados com gliter e pó 

perolado para diversas ocasiões, Pirulito colorido, Porta retrato com foto em papel arroz, Vaso de chocolate com rosas, 

mini bolo três andares e para finalizar um lindo arranjo todo de bombons que pode ser usado para decorar centro de 

mesa. Aula com dicas de como temperar corretamente seu chocolate, armazenamento, Apostila e 
Degustação! 

07/08(Seg) 
14:00 

Andrea Vasconcelos 
24,99 

FESTIVAL DE MAÇÃS- TRADICIONAL, BANHADAS NO CHOCOLATE E DECORADAS COM PASTA 

AMERICANA=>Será feito casal de noivos, palhaços e decoradas com arabescos em chocolate. Aprenda 

técnicas de colorir o chocolate da maneira correta e a calda de açúcar tradicional. Aula impredível para você! 

08/08(Ter) 
9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

AULA DE CUPCAKE GOURMET=> Nesse lindo mês nada melhor do q começar com o pé direito, então vamos 

entrar o ano com tudo e mais um pouco com essa maravilhosa aula de cupcakes gourmet q ira levar seu 

clientes a loucura de tanto sabor. Nessa aula irei passar deliciosa massa e 3 maravilhosos recheios e cobertura 

com sabores espetaculare feitos com sachê Chocolat Show. Espero vocês para uma explosão de sabores e 

novas descobertas. Aula com degustação! 

08/08(Ter) 
14:00 

Danielle Bustilho 

24,99 

AULA ESPECIAL DE BROWNIES=>Pequenas delícias que derretem na boca, os brownies é um pedido certo 

para quem quer presentear ou lucrar muito. Aprenda nesta aula todas as dicas para um Brownie perfeito! Você 

aprenderá o passo a passo de uma deliciosa massa saborizada e recheada, com técnicas simples e fáceis. 

Além de dicas de embalagem, validade e noções de custo. Não percam, Aula com degustação! 

09/08(Qua) 
9:30 

Katia Praça 

34,99 

DECORANDO IGREJA COM FLORES NATURAIS=> Arranjos para bancos de igrejas e entradas, festão para 

corrimão de escada, caminho com heras e flores para entrada dos noivos, formandos e homenageados. 

Decoração com tocheiros e flores, orientação e dicas sobre decoração ao ar livre. Montagem passo a passo de 

todos os arranjos. Relação de materiasi e fornecedores. Impredível!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

09/08(Qua) 

14:00 

Katia Praça 

34,99 

FLORES NATURAIS-BOUQUET DE NOIVA E ARRANJO PARA BOLO=> Aprenda as várias técnicas para 

confeccionar bouquets de noivas e daminhas. Atualize-se: Flores adequadas,combinação de cores e flores e 

armazenamento dos bouquets até a entrega, como e quanto cobrar. Últimas tendências de arranjos para bolo. 

10/08(Qui) 
9:30 

Glória Fonseca 

3,99 

BOLO FEMININO SILHUETA E COLARES => Lindo bolo para aniversário feminino (podendo ser usado em outras 

ocasiões) trabalhado com silhueta em pasta de goma e muitas outras técnicas para você arrasar na decoração: Uso de 
moldes de silicone, ejetores e muito mais! Não fique fora dessa!!! Aula com utilização dos produtos Celebrate. 

10/08(Qui) 
14:00 

Glória Fonseca 

19,99 

AULA PRATICA DE BICOS –NOVOS => Com glacê real e o famoso bettercream, vamos fazer lindíssimas flores 

grandes, acompanhando a nova tendência em confeitaria. Trazer material: Bicos ( 116, 120, 124K e 143), 2 sacos e 2 

matrizes grandes, perfex, espátula ou colher, pote plástico para armazenar o glacê. Obs: o glacê utilizado em aula será 

rateado entre as alunas. Limite de 15 alunas 

11/08(Sex) 

9:30 

Elizete garrão 

34,99  

AULA PRÁTICA DE CUPCAKE DECORADOS=> Aprenda uma deliciosa receita de cupcake, como rechear e decorar-
los. Cada aluno irá decorar 3 modelos diferentes e levar sua obra para casa, e o melhor o material esta incluso! Não 

perca essa oportunidade. Limite de 15 alunos! 

11/08(Sex) 
14:00 

Cinthya Vasques 

24,99 

PÃO DE MEL ESPECIAL=> Venha aprender a fazer uma massa deliciosa e muito prática de pão de mel. Vamos usar 

formas para deixar o seu pão de mel lisinho e uniforme, para ser personalizado em qualquer tema! E ainda, 

ensinaremos pão de mel no palito e na marmita!! Aula com degustação. 

12/08(Sab) 
10:00 

Conceição Braga 

24,99 

PANIFICAÇÃO EM CASA => Sabe aqueles dias frios que estão pra chegar? Você mesmo pode preparar seus pães 

completamente caseiro e com rendimento e durabilidade para poder congelar eles completamente prontos. Massa feita 

com iogurte ou leite condensado para pães doces e salgados. Pães quentinhos e deliciosos e sem precisar sair de 

casa. Aula com degustação! 

14/08(seg) 
9:30 

Tereza Cristina 

3,99 

DOCES PASTORIZA FAÇA E VENDA=> Os doces campeãs de venda no mercado de boleiras e doceiras, a Pastoriza 

trás várias opções para você. Vamos preparar tortinhas, canudos e caixinhas de presente com os sabores Pastoriza. 

Não fique de fora. Aula com degustação! 

14/08(seg) 
14:00 

Tereza Cristina 

39,99 

AULA CRAKED CAKE –OFICINA, VOCÊ FAZ E LEVA PARA CASA=> Venha aprender a nova tendência em 

decoração de bolos. Esta técnica pode ser usada nos mais diferentestemas desde o infantil até casamento. Estaremos 

montando em bolo fake dois tipos de texturas super atuais, que tanto pode ter um ar rústico, como sofisticado ou 

charmoso. Não deixe pra fazer sua inscrição em cima da hora. Limite de 15 aunos. TRAZER MATERIAL: Suporte ou 
tábua e base para transporte de bolo, estecas, faquinha, rolo de abrir pasta, plástico ou tapete de silicone, pincel argo 

1 pasta colorida arcolor,1 pasta extra macia arcólor branca, 1 massa de flores branca, avental e touca. 

15/08(Ter) 
9:30 

Alessandra Mauro 

3,99 

AULA DE BOMBAS E TARTELETES ARCOLOR=> Mais uma mega aula para você, aprenda a montar esses doces 

finos de confeitaria usando crea linha de produtos arcolor. Vamos criar sabores irresistíveis, em aula iremos trabalhar 

com creme mestre quente e frio, como dar brilho, prazo de validade e outras dicas.  

15/08(Ter) 
14:00 

Alessandra Mauro 

24,99 

BOLO BOLSA (LOUIZ VUITTON)=> Para você que quer inovar, levar coisas novas e está sempre com novidades 
para agradar sua clientela não pode ficar de fora dessa!!! Aprenda esculpir, rechear e encapar um bolo em formato de 

bolsa que e sucesso em vendas, faremos essa bolsa com  a decoração no modelo da   grife Louis Vuitton,e você poderá 

criar o modelo que quiser. apostila massa recheio e cobertura e o desenho da estrutura do bolo. Não perca tempo 

reserve sua vaga!  

http://www.osonhodafesta.com.br/


Obs: As Aulas devem ser marcadas com antecedência, pois as vagas são limitadas. 

( Não é permitida a presença de crianças, bebês, acompanhantes  e nem de Filmadoras!) 

ATENÇÃO! 
Só trocaremos o dinheiro da reserva de aula por outra caso sejamos avisados da desistência no mínimo 2 dias antes da aula 

Pode Trazer máquina fotográfica para tirar fotos no final da aula! 

Nossas cadeiras são numeradas, evite atrasos, pois sua cadeira é garantida até 15 minutos após o inicio da aula. 

* Evite o cancelamento de aulas, fazendo sua inscrição antecipadamente! Aceitamos todos os cartões de crédito! 

16/08(Qua) 
9:30 

Antonia Brandão 

14,99 

AULA ESPECIAL DE SALGADOS FINOS=> Essa aula é para especialmente para você que quer ampliar seus 

conhecimentos e garantir uma renda extra. Em aula serão ensinados: RISOLE DE CENOURA, CAMARÃO EMPANADO EM 

CREME DE CERVEJA, BOLINHO DE AIPIM, LINGUIÇA AFRICANA E MAIS DUAS RECEITAS DE CROQUETE CREMOSO DE 

CARNE ETAMBÉM O FAMOSO DELÍCIA DE QUEIJO  que fará a diferença nas suas vendas.Não fique de fora e garanta já 
a sua vaga. Aula com degustação! 

16/08(Qua) 
14:00 

Antonia Brandão 

19,99 

FESTIVAL DE CALDOS =>Atendendo a pedidos! Venham aprender a fazer : CALDO VERDE, BOBO DE     CAMARÃO E 

PALMITO, um verdadeiro faça e venda. Você pode fazer os caldos em potes e oferecer aos seus cli entes, ótima opção 
para  ganhar um dinheiro extra  agradando diversos paladares. Aula com degustação! 

17/08(Qui) 
9:30 

Glória Fonseca 

19,99 

AULA PRÁTICA DE FLORES NA BASE RETA PARA FLORES=>Venham aprender a fazer flores de açúcar na base 

reta, onde faremos: margaridas, amor perfeito e narciso. as flores de glacê real estão sempre em evidência pelo fato 
de serem mais rápidas de confeccionar e proporcionar ao seu bolo um lindo visual onde você poderá dizer fui eu quem 

fiz! TRAZER MATERIAL: 3 sacos de confeitar pequeno, 3 matrizes, bicos (104 e duas unidades do 3 e 1), perfex 

tesourinha,palito, potre pequeno e base reta para fores. obs: o glacê real e o papel liso serão rateados entre os 

alunos. LIMITE DE 15 ALUNOS. 

17/08(Qui) 
14:00 

Glória Fonseca 

19,99 

AULA PRÁTICA DE BISCOITOS=> Aprenda a fazer uma deliciosa massa de biscoito, preparar para corte, assar e 

decorar em diversos modelos em uma aula prática. Cada aluna vai decorar 3 modelos diferentes, a massa será feita e 

assada pela professora em aula. Trazer Material: Bicos- 3, 17 e 21, 3 sacos de confeitar, 3 matriz pequena, perfex, 

colher, pote pequeno com tampa. O glacê real será rateado entre as alunas! Limite de 15 alunas 

18/08(Sex) 
9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

FESTIVAL DE CREPE  E TAPIOCA => Sucesso nos Buffets mais sofisticados, aprenda Uma receita maravilhosa de 

crepe que poderá ser utilizada tanto na forma de panqueca dando um toque mais formal, como também na forma de 

crepe no palito e tradicionais.  O bom desta receita é que ela não precisa necessariamente ser feita na maquina. 

Aprenda também a fazer a verdadeira tapioca com recheios doces e salgados, e o segredo para ela não ficar 
borrachuda. Venha e confira aula com degustação! 

18/08(Sex) 
14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

CURSO BÁSICO DE TORTAS => Não adianta! Torta bem feita, bem recheada e decorada, com um acabamento que 

encha os olhos VENDE! E os motivos para aprender são vários, desde satisfação pessoal até reforçar o orçamento. 
Aprenda nessa aula tudo o que você precisa: Massa de pão de ló e massa abiscoitada com suas possíveis variações 

(chocolate, nozes e coco) e recheios que não saem da moda , como baba de moça, brigadeiro e coco. Trabalhos em 

bicos com chantilly também serão demonstrados e a versátil cobertura de marshmallow que resiste a 24 horas fora da 

geladeira. Imperdível!  Aula com Degustação! 

19/08(Sab) 
9:30 

Andrea Vasconcelos 
24,99 

BEM CASADO, BEM NASCIDO E BEM VIVIDO=> Massa com fécula de batata, massa de pão de ló e pingado, 

recheio tradicional de doce de leite, cobertura com fondant de chocolate e calda de limão. Decorações: papel crepom e 

parafinado, crepom laminado, tecido e sugestões de caixa para embalar. Corra e faça sua inscrição! Aula com 

degustação! 

21/08(Seg) 
9:30 

Andrea Vasconcelos 

3,99 

AULA PROMOCIONAL HARALD- ALFAJOR SUPREME=> Venha aprender com dicas e técnicas esta 

maravilha que é a sensação do momento. Será ensinado alfajor com diferentes recheios e decorações, receita 

prática e econômica. Aula com degustação e Vagas Limitadas!s Limitadas, Aula com degustação! 

21/08(Seg) 
14:00 

Andrea Vasconcelos 
24,99 

DOCES GOURMET PARA TODAS AS OCASIÕES=>neste curso especial de docinhos gourmet você irá aprender a 

fazer docinhos de churros, Romeu e Julieta, brigadeiro de nozes, brigadeiro recheado com uva, docinho de banana, 

cajuzinho com casquinha de chocolate crocante e docinho de morango. Tudo isso em uma só aula. Venha participar e 

veja como irá fazer diferença no seu trabalho. Aula com degustação! 

22/08(Ter) 
9:30 

Rita Araujo 

3,99 

BOLO SUPER HERÓIS => Venha aprender a decorar um lindo bolo onde cada andar será referente a um super herói, 

sem fazer grandes modelagens...excelente para pessoas que não sabem modelagem ou não tem tempo para fazer. 

Simples e rápido, somente utilizando cortes que serão feitos em aula, passo a passo com os produtos Arcólor. Garanta 

sua vaga! Aula c/ Degustação 

22/08(Ter) 
14:00 

Rita Araujo 

24,99 

CONFEITAGEM PARA INICIANTES EM MÁRMORE E PASTA AMERICANA=> Venha aprender a fazer um lindo bolo 

marmorizado (seu bolo já sai branquinho e prontinho para acabamento), e a forrar este bolo com pasta americana 

para seu bolo de verdade ficar igual ao de isopor, sem celulite e com perfeito acabamento. Vamos também aprender a 
fazer um aplique no bolo 3D. Simplesmente irresistível para você que já sabe fazer o bolo e quer se aperfeiçoar e 

também para você que não sabe montar bolo no aro, fazer Glacê mármore e não sabe trabalhar com pasta americana. 

Venha e confira. Aula com degustação! 

23/08(Qua) 
9:30 

Damião Costa 

19,99 

BOLO EM FORMATO DE HAMBURGUER => Para você que trabalha com venda de bolos ou esta entrando no 

mercado, muito fácil de fazer, A COBERTURA E AS BATATAS FRITAS SERÃO FEITAS COM UMA DELICIOSA PASTA DE 

LEITE EM PÓ QUE TAMBÉM SERVE PARA FAZER DOCINHOS. O tomate, o queijo e a alface feitos em pasta americana 

industrializadas. Muito fácil de fazer, servindo para homens e mulheres de qualquer idade. EM AULA SERÁ EXPLICADO 

COMO FAZER ESTE BOLO NA VERSÃO SALGADO. Aula c/ degustação! 

23/08(Qua) 
14:00 

Damião Costa 

19,99 

AULA ESPECIAL DE APLICAÇÃO DE PAPEL ARROZ TIPO DECALQUE OU TRANSFER=> Aula imperdível para você 

que comercializa bolos ou tortas, nesta aula você vai aprender a colocar o papel arroz sobre gelatina especial, (nesta 

técnica não se usa o gel de brilho), retirar o mesmo na hora, ficando somente a estampa parecendo uma pintura, 

excelente para bolos decorados com chantilly ou marshmallow, muito fácil de fazer e de grande efeito visual. Em aula 
será explicado como utilizar sobre mármore ou pasta americana.. Aula com degustação! 

24/08(Qui) 
9:30 

Antonia Brandão 

19,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CURSO DE PIZZAS DOCE E SALGADA=> Corra e garanta sua vaga nesta aula que é um sucesso, onde você aprende 

a fazer com 1 kg de farinha de trigo 5 discos de pizzas grandes, ou 80 mini pizzas para festa infantil ,e mais um 
delicioso pastel sorriso com massa semi folhada. Aula com degustação! 

24/08(Qui) 
14:00 

Antonia Brandão 

14,99 

FAÇA E VENDA PÃES DELICIOSOS=> Apenda a fazer Baguete Folhada e recheada e massa básica para pães doces, 

com ela vamos fazer diversos modelos de pães doces: rosca de coco, trança de ricota, torcida de frutas e outros. Aula 

com degustação! 

25/08(Sex) 
10:00 

Conceição Braga 

29,99 

FESTIVAL DE BISCOITOS CASEIROS=> Em apenas uma aula iremos faturar ráido. Apenda uma massa super 

economica e de fácil preparo com diversos formatos e sabores, matisados, banhados e também terá uma 

noviddae...Um especial frito. Dicas de embalagem, armazenamento e noções de custo. 

25/08(Sex) 
14:00 

Conceição Braga 

24,99 

CURSO PARA INICIANTES EM SALGADINHOS FRITOS => Massa com gasto de menos de 5 reais, você prepara 

mais de um cento de salgadinhos de festas, será ensinado mais de 12 modelos: coxinhas, bolinhas de queijo, 

enroladinhos de salsicha, risoles e croquetinhos com diversos recheios. Técnicas de como rechear, empanar, congelar e 
fritar. Não percam este ótimo faça e venda.  Aula com degustação! 

26/08(Sab) 
9:30 

Glória Fonseca 

24,99 

AULA PRÁTICA DE BICOS PARA INICIANTES=> Se você adora a área de confeitagem mais não consegue fazer 

além de uma pitanga, não perca essa oportunidade de aprender técnicas com vários tipos de bicos, e a fazer uma linda 
rosa de açúcar. Venha e renove sua confeitagem. Trazer material: bicos (32, 68,12 e 104), 2 sacos de confeitar ,1 

base reta para flores, 2 matrizes pequena, perfex, colher ou espátula, vasilha pequena com tampa e tesoura. OBS. O 

GLACÊ REAL SERÁ RATEADO ENTRE AS ALUNAS. LIMITE DE 20 ALUNAS! 

28/08(Seg) 
9:30 

Katia Praça 

19,99 

AULA DE BOLAS- ARRANJO PARA CENTRO DE MESA DOS CONVIDDAOS=> Faremos 5 modelos de arranjos para 

aplicar em vários temas de festas. Manipulação com bola canudo, técnica de inserção com boa transparente e balões 

impressos, Mickey e Minnie, Miraculous, Turma da Monica, Zap Zap, Futebol e outros.  

28/08(Seg) 
14:00 

Katia Praça 

39,99 

TÉCNICA DE ORGANIZAÇÃO DE BUFFETS E EVENTOS=> Aprenda tudo o que é necessário para que o seu Buffet 

seja o melhor do Rio: abordagem ao cliente, planejamento e projeto do evento, contrato, tipos variados de serviços e 

jantares, posicionamento de mesas de convidados, cerimônia no local e decoração. Noções de quantidade de refeições 

para vários tipos de Buffets. (apostila com varias outras abordagens na área). Aula com certificado e montagem de 

toalha de mesa no final da aula. 

29/08(Ter) 
9:30 

Maria Amélia 

3,99 

COOKIES COM GOTAS DE CHOCOLATES=> Faça e Venda ou presenteie estes deliciosos biscoitos aprendendo passo 

a passo com sabor e qualidade.  Venha comprovar e degustar estas delícias que só a Mavalério/Mil Cores tem. Saia da 

Crise e ganhe dinheiro rápido e fácil. Aula com degustação! 

29/08(Ter) 
14:00 

Maria Amélia 

29,99 

CURSO ESPECIAL DE MACARONS=> Aula especialmente desenvolvida para tirar suas dúvidas e produzir com 

facilidade estes mimos da alta confeitaria com dicas de como colorir. Excelente opção para presentear em todas as 

datas do ano ou para conquistar o seu cliente. Não fique de fora e garanta logo sua vaga. Apostila com receita do 

famoso docinho francês, aprenda todo passo a passo sem mistérios. Aula com degustação! 

30/08(Qua) 
9:30 

Anderson Alves 

550,00 
4 AULAS COM 

MATERIAL INCLUSO 

CURSO PRÁTICO DE FLORES EM AÇÚCAR=> Esse curso composto de 4 aulas lhe dará 
conhecimento necessário para criar Flores corretamente, oferecendo técnicas para montagem, pintura 
e armazenagem, com aulas totalmente práticas e todo materi al necessario incluso ensinaremos passo 
a passo como fazer lindas e elegantes flores, são elas: ROSA, COSMOS,ORQUÍDEA, VANDA E TULIPA 
CRESPA. CURSO COM LIMITE DE 10 ALUNOS. PARCELAMOS NO CARTÃO DE CRÉDITO EM 3X 
SEM JUROS! 

30/08(Qua) 
14:00 

Anderson Alves 
CONTINUAÇÃO DO CURSO PRÁTICO DE FLORES 

2° AULA 

31/08(Qui) 
9:30 

Anderson Alves 
CONTINUAÇÃO DO CURSO PRÁTICO DE FLORES 

3° AULA 

31/08(Qui) 
14:00 

Anderson Alves 
CONTINUAÇÃO DO CURSO PRÁTICO DE FLORES 

4° AULA 


