
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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 SETEMBRO/2017 

01/09(Sex) 
9:30 

Anderson Alves 

3,99 

BOLO DA MULHER MARAVILHA EM 3D=> Aprenda em aula a montar um bolo com trabalho 
em 3D e pintura, utilizando os produtos fine line com este tema que esta fazendo o maior 

sucesso. Não percam! 

01/09(Sex) 
14:00 

Anderson Alves 

3,99 

BOLO BOLSA DE BEBÊ=> Surpreenda todos com esse lindo bolo feito com os produtos FINE 
LINE, com um perfeito acabamento, e rico em detalhes para encantar seus clientes. Uma aula 
cheia de técnicas inovadoras e grande efeito visual. 

02/09(Sab) 
9:30 

Damião Costa 

19,99 

CURSO DE BEM CASADOS PINGADOS=> Aula especial para você que esta entrando neste maravilhoso 

mundo de bem casados, ou para você que já comercializa e quer ampliar seus conhecimentos. Aprenda nesta 

aula uma massa maravilhosa de pão de ló pingado, com bom rendimento e recheio tradicional de doce de 

leite, tendo boa resistência,receita original Portuguesa, banhado em uma delicada calda de açúcar. Dicas de 

outros recheios, embalagens e  congelamento. Aula com degustação! 

04/09(Seg) 
9:30 

Denise Rasinhas 

3,99 

DECORAÇÃO EM CUPCAKE- AULA PRÁTICA=> Aprenda a decorar lindos cupcakes infantis nesta aula 

prática da Blue Star. Serão 2 cupcakes por aluno e você poderá utilizá-los para vários eventos. Garanta a sua 

vaga! LISTA DE MATERIAL: - jogo de cortadores redondos da Blue Star (8 pcs); - base da Blue Star ou 

tapete de silicone; - rolo de abrir massa; - jogo de estecas Blue Star; - pincel escolar (para colar as massas); 

- cortador de estrelas pequenas (opcional); - pasta americana nas cores: branca, rosa, salmão e azul. Limite 

10 alunas 

04/09(Seg) 
14:00 

Denise Rasinhas 

34,99 

MARMORIZAÇÃO COM PASTA AMERICANA E DETALHES EM DOURADO, COM UMA FLOR GRANDE=>Venha 

aprender uma decoração fácil e muito bonita para bolos de casamento: marmorização com pasta americanas, com 

delicados detalhes em dourado e uma flor para dar o acabamento. Aula prática e com muitas dicas! LISTA DE 

MATERIAL: - bolo de isopor com 10cm de altura x 10cm de diâmetro; - prato com 20cm (para fixar o bolo; - pasta 

americana nas cores branca e violeta; - 1/2 pcte massa de flores; - pincel com cerdas finas (para pintura); - pó 

dourado; - 1 potinho com álcool de cereais (30ml); - rolo de abrir massa; - espuma para flores ou base da Blue Star; 

- tapete de silicone (para quem não tiver a base da Bue Star); - jogo de estecas (com boleador grande); - cortador 

de coração com 4cm de largura x 5 de altura. 

05/09(Ter) 
9:30 

Rita Araujo 

3,99 

PEÇAS DE CHOCOLATE PARA CHÁ REVELAÇÃO E  NASCIMENTO =>Venham aprender a fazer e a pintar 

seu chocolate para que ele saia do acetato já colorido e perfeito.Ideal para chá de bebê e nascimento: 

Pirulitos, bombons, mamadeiras recheada,e Mini Bolo Bombom. Aula com Degustação e sorteio! 

05/09(Ter) 

14:00 

Rita Araujo 

19,99 

FESTIVAL DE BRIGADEIROS GOURMET=> Aprenda a fazer deliciosos brigadeiros e a vender em caixinhas  

para festas. O ponto certo para tirar seus brigadeiros do fogo e durar mais sem cristalizar: Brigadeiro de limão 

siciliano com suspiro, brigadeiro de Capuccino, brigadeiro de Paçoca recheada e brigadeiro de laranja crocante 

banhado. Serão feitos em aula 3 sugestões diferentes passo a passo, desde a massa a cobertura. Garanta sua 

vaga e inscreva-se já. Aula com degustação. 

06/09(Qua) 
9:30 

Kátia Praça 

39,99 

ARTE FLORAL PARA CASAMENTOS,15 ANOS, BODAS DE OURO E PRATA, FESTA INFANTIL ENTRE 

OUTRAS OCASIÕES=>Faremos Arranjos com flores naturais para mesa dos convidados, mesas principais, 

trio de taças e arranjos com as modernas e atuais SUCULENTAS E RÚSTICAS. AULA INÉDITA! 

06/09(Qua) 
14:00 

Kátia Praça 

24,99 

ARTE COM BALÕES – CURSO PARA INICIANTES=> Aprenda a fazer decoração temática 
para eventos em salões e ao ar livre. Conheça o que há de melhor no mercado de festas e 
decorações. Aprenda a elaborar projetos e fazer orçamentos, apostila com tabela (quantidade e 
medida), montagem com a participação dos alunos. Não Percam! 

08/09(Sex) 
9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

BOLO NO POTE COM RECHEIO GOURMET=> Venha fazer a diferença nas suas vendas! Massa de pão de ló 

rápida, prática e econômica, com exclusivos recheios da chocolat Show que é utilizado nas grandes 

confeitarias. Dicas de decorações e validade. Não percam, aula com degustação! 

08/09(Sex) 
14:00 

Danielle Bustilho 

29,99 

CURSO DE MINI ROCAMBOLE DECORADO=> novidade para você aluno Sonho da Festa! Garanta sua vaga 

e adquira novos conhecimento para oferecer aos seus clientes e amigos. Será ensinado como fazer seus 

rocamboles decorados de oncinha, zebrinha e outros. Venha e Confira! 

09/09(Sab) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
24,99 

DOCETERIA INFANTIL=> Aproveite que o dia das crianças esta próximo e adiquira novos conhecimentos. 
Aprenda todo o passo a passo de como fazer diversos itens para sua festa...São eles: PIRULITO DE 

CHOCOLATE COM TEMAS INFANTIS, PIRULITOS DE BISCOITO, BRIGADEIRO GOURMET NO PALITO E 

BOMBONS DECORADOS. Venha e confira, aula com degustação! 

11/09(Seg) 

9:30 

Glória Fonseca 

24,99 

CONFEITAGEM ARTISTICA COM BOLO PINTADO (BEST WESHES) COM MODELAGEM DAS  FLORES=> 

Você já conhece a onda dos bolos pintados a mão? Venha conferir essa aula que é a novidade do 
momento...Aprenda a pintar um lindo bolo à mão livre, com dicas e técnicas para facilitar o seu trabalho. 

Também será esinado a modelagem de uma flor bem fácil que irá enriquecer ainda mais o seu bolo 

11/09(Seg) 
14:00 

Glória Fonseca 

24,99 

 

AULA PRÁTICA DE LAÇOS, BABADOS E DRAPEADOS=> Venha tirar todas as sua dúvidas com a cake 

designer Glória Fonseca. Você ira aprender na prática como fazer corretamente belíssimos laços, babados e 
drapeados para a composição do seu bolo. TRAZER MATERIAL: 1 bolo de isopor 15 /8 coberto com pasta 

americana branca ,4 bambu para drapeado,1 rolo de abrir pasta, 1 carretilha,1 jogo americano ou tapete de 

silicone. A pasta será rateada entre os alunos. Limite de 15 alunas. 

12/09(Ter) 
9:30 

Alessandra Mauro 

3,99 

BOLO DE CHURRASQUEIRA=>  Bolo com efeito de churrasqueira com modelagem de carne, 
lingüiça, asa, entre outras. Passo a passo em aula e dicas fundamentais para você utilizar os 
produtos arcolor corretamente. 

12/09(Ter) 
14:00 

Alessandra Mauro 

24,99 

BOLO ESCULPIDO - VASO DE ORQUIDEA => Quer inovar? Então não fique de fora, aprenda a esculpir um 

lindo vaso que serve para várias ocasiões. Em aula daremos todas as dicas para estruturar esse tipo de bolo e 

pra finalizar uma  linda orquídea em arame! não perca tempo garanta sua vaga. Aula com degustação! 

13/09(Qua) 
9:30 

Tereza Cristina 

3,99 

PALHA ITALIANA- AULA PROMOCIONAL PASTORIZA => A Pastoriza tem uma das mais completas linhas 

de doces e recheios industrializado,  com o verdadeiro sabor do campo. Venha conhecer e descobrir porque 

Pastoriza se tornou a alegria de vários profissionais. Vamos fazer delícias de palha italiana. tudo para dar 

aquele toque especial no seu evento ou vendas!!! 

13/09(Qua) 
14:00 

Tereza Cristina 

24,99 

BOLOS CONFEITADOS MODULO I => Nesta aula vamos montar dois bolos muito especial Seme Naked 

recheados e  Buttercream de chocolate Branco  e um Top Base como cobertura em bolo alto e cheio de estilo. 

Serão ensinadas  técnicas de montagem e estrutura para BOLOS DE QUATRO CAMADAS de massa e três 

recheios. Bolo perfeito para você espatular e usar a criatividade empregando texturas e flores, etc.... Um 

curso com muitas informações úteis para quem deseja aprender a decorar bolos com as técnicas  atuais. 

14/09(Qui) 
9:30 ÀS 
17:00 

Glória Fonseca 

34,99 

AULA PRÁTICA DE ARRANJO FLORAL- LÍRIOS, MIOZOTES E FOLHAS=> Se você adora a área da 

confeitagem mais não consegue fazer modelagem de flores, não perca essa oportunidade de aprender técnicas 

para fazer LINDOS LÍRIOS, MIOZOTES E FOLHAGEM. Venha e renove sua confeitagem. TRAZER MATERIAL:1 

rolinho de abrir pasta,conjunto de estecas, tapete de silicone ou jogo americano1 caixa para levar 

o arranjo, tesourinha, perfex,1 pincel celebrate,(cortador de lírios e folhas- solicitar na loja). Obs. 

A pasta será rateada entre as alunas.Limite de 15 alunas. 

15/09(Sex) 
9:30 

Rita Araujo 

3,99 

BOLO PARA CHÁ DE REVELAÇÃO=> Chá de revelação agora virou evento, então pra não ficar de fora desta 

super aula venha aprender a fazer um lindo bolo temático para este dia tão especial, será ensinado a preparar 

modelagens super fáceis de mamadeira, chupeta e rosetas feitas com a nova formula do glacê real Arcólor. 

Vamos também tirar todas as dúvidas sobre pasta americana, massa de flores e pastilhagem.  Aula 

imperdível e com degustação! 

15/09(Sex) 
14:00 

Rita Araujo 

17,99 

FESTIVAL DE SUSPIRO - PIRULITO DE SUSPIRO, MINI SUSPIROS E SUSPIROS RECHEADOS=> 

Venha aprender a fazer lindos e deliciosos suspiros para todas as ocasiões. Mini suspiros e pirulitos de suspiro. 

garanta sua vaga e inscreva-se já! Obs.Aula com degustação e sorteio. 

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


                                                                        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 CARTÕES DE 

CRÉDITO! 

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!) 

16/09(Sab) 
9:30 

Damião Costa 

19,99 

CURSO 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. 

18/09(Seg) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
3,99 

CUPCAKE E BALÃO DE CHOCOLATE=> Saia da rotina e venha participar de uma aula super dinâmica e 

produtiva, aproveite para conhecer os produtos da linha Harald. Aprenda a fazer um delicioso cupcake e tire 

todas as suas dúvidas. Também será ensinado a fazer um lindo balão de chocolate para festa infantil. Essa 

você não pode perde. Aula com degustação! 

18/09(Seg) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 
29,99 

BOUQUET DE MORANGOS E MORANGOS DECORADOS=> Não fique de fora dessa mega aula! Aprenda a 

fazer um exclusivo bouquet de morangos cobertos e decorados com chocolate. E não para por ai...Aprenda 

também a fazer lindos morangos decorados para vender em embalagens, kit festas ou unidade. Aula exclusiva 

para você. Não percam, aula com sorteio! 

19/09(Ter) 

9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

CURSO DE INICIAÇÃO DE TORTAS=> Pão de ló(chocolate, nozes e baunilha), massa abiscoitada(massa 

sablé), recheios de baba de moça, creme patissier, coco, chocolate e nozes, ganache, calda para umedecer, 

coberturas de marshmallow e demonstração do preparo do chantilly, trabalhos em bicos e montagem das 

tortas. Quatro tortas serão demonstradas em aula: TORTA TROPICAL DE FRUTAS, TORTA DE COCO, TORTA DE 

CHOCOLATE E NOZES. As tortas serão feitas em aula passo a passo. Aula com degustação! 

19/09(Ter) 
14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

AULÃO DE CONGELADOS - NHOQUE INDUSTRIAL, LASANHA E EMPADÃO=> Venha aprender fazer 

deliciosos molhos branco e vermelho, massa tradicional e suas variações. Aprenda como montar na quentinha, 

fazer a massa e recheio. Sua vida nunca mais será a mesma depois desta aula. Saia do vermelho e venha se 

preparar para faturar muito. Tudo na quentinha pronta para vender!! Serão demonstrados vários tipos de 

embalagens e noções de custo. Noções de congelamento e armazenamento e COMO BRINDE UMA RECEITA DE 

PANQUECA. Aula com Degustação! 

20/09(Qua) 
9:30 

Maria Amélia 

3,99 

AULA ESPECIAL DE  PÃES DE MEL RECHEADOS E DECORADOS=> Venham conferir de perto e fature 

alto, ou presenteie o Ano Inteiro com estes deliciosos Pães de Mel, com a massa super macia e saborosa, 

recheados com os deliciosos recheios da Mavalério, com outras sugestões de outros recheios. Aula com 

degustação! 

20/09(Qua) 
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! 

21/09(Qui) 
9:30 

Antonia Brandão 

16,99 

FESTIVAL DE SALGADOS FOLHADOS=> Aprenda em uma só aula uma massa super fácil  

podendo ser utilizada com recheios doces ou salgados: Pastel, trouxinhas, mil folhas, palmier e muitos outros. 

Aula com degustação! 

21/09(Qui) 
14:00 

Antonia Brandão 

16,99 

CURSO DE SALGADOS FINOS PARA EVENTOS E BUFFETS=> Essa aula é especialmente para você que 

quer ampliar seus conhecimentos e garantir uma renda extra. Em aula serão ensinados: torcedor de frango 

com molho de limão, coxinhas de bacalhau, croquete de bacalhau, camarão a moda do norte  e também  o 

delicioso croquete de carne seca que fará a diferença nas suas vendas.Não fique de fora e garanta já a sua 

vaga. Aula com degustação! 

22/09(Sex) 
10:00 

Conceição Braga 

29,99 

FESTIVAL DE CROISSANT DOCES E SALGADOS=> Não deixe de assistir essa mega aula! Aprenda estas 

delicias de vitrine de confeitaria. Massa francesa semi folhada, nas versões diversas com vários recheios, 

inclusive os neutros espelhados com geléia de frutas. Será ensinado o tempo exato de fermentação e 

assamento para a crocância permanecer por mais tempo. Venha e confira. Aula com degustação! 

22/09(Sex) 
14:00 

Conceição Braga 

29,99 

BOLOS FAMOSOS E RÁPIDOS DE LIQUIDIFICADOR=> Que tal entrar na nova era de faça e venda com 

bolos caseiros que podem ser vendidos inteiros, fatias ou em marmitas. Apostila bem variadas e como vender 

eles preparando a calda na hora de entregar seus bolos. Em aula serão feitos: LIMÃO COM IOGURTE, LARANJA 

COM CENOURA, CHOCOLATE COM NOZES E A GRANDE NOVIDADE...BOLO COM MASSA SALGADA, seu bolo já 

sai recheado do forno. IMPERDÍVEL. Aula com degustação!   

23/09(Sab) 
10:00 

Conceição Braga 

29,99 

HAMBURGÚER GOURMET E ARTESANAL=> Mais esta grande novidade que esta tomando conta do 

mercado que são os hamburgues artesanais, apetitosos e muito criativos. Aprendam em aula também o 

famoso abacaxi gratinado, massa que você poderá ter vários sabores, será ensinado massa de pimenta verde, 

vermelha, cacau e outras sugestões de sabores e cores. Que tal servir com cremes especiais e em aula será 

feito aquela batata frita pré pronta congelada para acompanhamento e decoração dos seus hamburgues. Não 

percam aula com degustação! 

25/09(Seg) 
9:30 

Kátia Praça 

19,99 

ARTE COM BALÕES - ARCO DESCONSTRUIDO NOVAS TENDENCIAS=>  Aquele cheio de elementos, 

tecnica de inserção com balões transparentes, balões impressos e balão 260 (bola canudo). Montagem passo a 

passo. Que tal montarmos juntos? Não percam, Promocional Sonho da Festa! 

25/09(Seg) 
14:00 

Kátia Praça 

29,99 

ARTE COM BALÕES- SENSACIONAL PAINEL DESCONSTRUIDO E ALTO RELEVO=> Faremos em aula, 

um sofisticado painel utilizando a mais moderna técnica de DESCONSTRUÇÃO E APLICAÇOES EM ALTO 
RELEVO: ARCO-ÍRIS, NUVENS E FLORES. Sugestivo para FESTA DO UNICORNIO, TURMA DA 

MÔNICA, MARSHA E URSO, JARDIM, BELA E A FERA ENTRE OUTROS. Não percam! 

26/09(Ter) 
10:00 

Mauro de Lucca 

3,99 

ESPECIAL DE TRUFAS=>Sempre pensando em trazer novidades e tendências a Sicao trouxe para você mais 

uma aula exclusiva."Trufas Abertas" as deliciosas trufas ganharam versão de doces para festas. Caixinhas e 

tartelettes de chocolate com recheio de  trufas que derretem na boca. São elas: Trufa de coco e doce de 
abacaxi, Trufa de Caipirinha e Trufa de Chocolate e Laranja. Venha conferir . Espero por você! 

26/09(Ter) 
14:00 

Anderson Alves 

3,99 

AULA PRÁTICA DE BICOS – SCRAP/WILTON=> Se você adora a área da confeitagem, mais não consegue 

fazer além de uma pitanga, não perca essa oportunidade de aprender técnicas com o professor Anderson. 

Venha e renove sua confeitagem. TRAZER MATERIAL: BICOS- (02,16,21 E 104), 2 SACOS DE CONFEITAR 

PEQUENO, 2 MATRIZ, 1 ISOPOR DE 20 CM ENVOLVIDO NO PLÁSTICO FILME,1 PASTA AMERICANA FINE LINE 
800GR, ALISADOR, ROLO DE ABRIR PASTA, 1 TESOURA, POTE COM TAMPA MÉDIO, COLHER, ESPÁTULA, 

TOUCA E PERFEX. OBS. O GLACÊ REAL SERÁ RATEADO ENTRE AS ALUNAS. LIMITE DE 15 ALUNOS. 

27/09(Qua) 
10:00 

Conceição Braga 

29,99 

MASSA MÁGICA DE SALGADOS FRITOS – LOJA LECÂDO=> Está de volta a massa revolucionária que irá 
transformar sua vitrine e Buffet, nos mais destacável! Massa cremosa e crocante da famosa loja de Shopping a Lecâdo, 

fácil preparo e muito rendosa, será preparado diversos modelos (coxinha, croquete, risoles e outros.) COM GASTO DE 

MENOS DE 10,00 REAIS PREPARE ATÉ 180 SALGADOS DE FESTA: Forma de empanamento, fritura e 

congelamento por mais de 5 meses. Aula com degustação! 

27/09(Qua) 
14:00 

Elizete garrão 

34,99 

BOLO COM TEXTURA DE GLITTER E CRAQUELADO=> Seguindo as últimas tendências de decoração em confeitaria fina, 

nesta aula você irá aprender 2 técnicas de cobertura para seus bolos em apenas uma aula, para agradar os clientes mais 

exigentes. Será ensinado o craquelado e o efeito de gliter de uma forma super prática que poderá ser usado em temas que 

vão desde o infantil até o casamento. Aula com degustaçã! 

28/09(Qui) 
9:30 

Damião Costa 

19,99 

CONFEITAGEM EM MARMORE NO ARO  PARA INICIANTES=> Se quer iniciar a arte de fazer bolos, não perca essa 

aula onde você terá noções de marmorização, nivelamento e recheio. Em poucos minutos seu bolo sai prontinho do 

aro. Decoração com papel de arroz e acabamento em bico. Aula com degustação! 

28/09(Qui) 
14:00 

Damião Costa 

19,99 

AULA DE SORVETE CASEIRO E ECONÔMICO=> Para você quer vender sorvetes ou quer agradar os familiares, 

amigos  ou clientes. Nesta aula você irá aprender uma receita maravilhosa de sorvete onde com 1 litro de leite fará 

quase 4 potes de 2 litros de sorvete, de baixo custo e excelente qualidade, não perca dicas de sabores de venda e 

muito mais.Aula com degustação! 

29/09(Sex) 
9:30 

Antonia Brandão 

16,99 

SALGADINHOS FRITOS PARA BUFFET =>Venham aprender a fazer com uma única massa: coxinha, bolinha de 

queijo, croquetes, risoles e se pensa que acabou? Aprenda a fazer um delicioso Kibe super crocante e de fácil preparo 

que você pode congelar. Aula com degustação! 

29/09(Sex) 
14:00 

Antonia Brandão 

16,99 

MINI TORTINHAS FAÇA E VENDA =>Campeãs de venda no mercado para faturar rápido, você terá várias opções 

em só uma, última tendência em festas e eventos. Uma massa de bolo que renderá mais de 100 tortinhas. Vamos 

preparar tortinhas nos sabores: abacaxi com coco, maracujá e chocolate decorada com fio de ovos. E mais, você 

aprenderá a fazer e a congelar os fios de ovos em aula. Aula com degustação! 

30/09(Sab) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
24,99 

INTENSIVO DE DOCES CARAMELADOS E FONDADOS=> São eles: CARAMELADOS: Olho de Sogra, Figo Recheados 

com Brigadeiro Branco, Ouriço, Balinha de Coco, Caramelados decorados com papel de arroz e pintado. FONDADOS: 

Camafeu de Nozes, Pintados usando técnicas de Glacê fluido, decorados com papel de Arroz e personalizado. 
Acabamento com Glitter Dourado e Perolado. Aula com degustação! 


