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CURSO DE CONFEITARIA INTENSIVO  

12 DIAS 
 

Proposta: 
Curso de Chef Confeiteiro Profissional INTENSIVO é composto por aulas 100% práticas e 
presenciais.  
O curso composto por módulos totalizando 12 aulas em período integral das nove da manhã até as 
18 horas durante 2 semanas. 
Metodologia de Ensino: Nossa metodologia de ensino é composta por um conjunto de ações como 
aulas, avaliações e materiais de apoio desenvolvidos a partir do conteúdo e objetivo proposto, 
visando alcançar competências e habilidades, com base na fundamentação (apresentação ou 
orientação do preparo pelo Chef), experimentação (execução das produções proposta) e degustação 
(experimentação). 
Proposta de Aula: As aulas acontecem em bancadas divididas por grupos de trabalho com no 

máximo 3 alunos trabalhando em conjunto e tendo a disposição utensílios e ingredientes 
necessários para a realização de seus preparos, garantindo um melhor aprendizado em todas as 
aulas. 
Objetivo do Curso: Capacitar o aluno de forma prática na cozinha passando por todas as 

disciplinas da gastronomia com capacitação e entendimento de serviço, manipulação de alimentos e 
mercado de trabalho.  
 

 

Carga Horária 

96 horas 

 

Período de Realização 

13/01/2020 até o dia 25/01/2020 com folga no domingo 

dia 19/01/2020 

Unidade São Caetano 

Integral das  9:00 às 18:00 

 

A Adesso reserva-se o direito de prorrogar o início do 

curso ou cancelar sua realização, caso não se atinja o 

número mínimo - a seu critério - de matriculados para o 

curso. 

 

Duração Prevista: 

Ao longo de 2 semanas.  

 

Incluso nos Valores: 

Material didático 

Uniforme 

Ingredientes 

Certificação  

"Certificado emitido em conformidade com a lei nº. 9394/96, o 

Decreto nº. 5.154/04 e a Deliberação CEE 14/97" 

Local de realização do curso 

Endereços: Avenida Goiás 180 São Caetano do Sul 

Fones: 2801-6949 

Site: www.adessoag.com.br 

e-mail: contato@adessoag.com.br 

 Investimento do aluno:  

Investimento do aluno:  R$5400,00 

12 Parcelas de R$450,00 no cartão de crédito 

 

Condições especiais 1 para o segundo lote 

Pagamento a vista de R$4.200,00 podendo ser 

parcelado em 3 parcelas fixas de R$1.400,00 até 

o dia 30/10/2020 

 

Condições especiais 2 para o terceiro lote 

Pagamento a vista de R$4.200,00 podendo ser 

parcelado em 2 parcelas fixas de R$2.100,00 até 

o dia 30/11/2020 

 

Condições especiais 3 para o Quarto lote 

Pagamento a vista de R$4.200,00 até o dia 

10/01/2020 
 

Lembramos que nesse curso não é cobrado mensalidade e 

sim feito um parcelamento do valor total do curso 
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Módulo: Massa Folhada 

13/01 Segunda feira 

Monica 

Massa folhada, Palmier e Mil folhas. 

Croissant, modelagens de massa folhada, Vol-au-vent e Pastel de Belém e disco para 
diplomata 

Módulo: Merengue e Macarrons e Confeitaria clássica  

14/01 Terça-feira 

Monica 

Técnicas de merengue Macarons, Massa básica, Recheio e Montagem. 

15/01  Quarta- feira 

Monica 

Pâte Sucrée e  Patê Choux, Carolina e  Éclair Torta Diplomata 

16/01 Quinta-feira  

Monica 

Canolli , Madeleines e Tiramissu 

Módulo: Confeitaria e Americana 

17/01 Sexta-feira  

              Carol 

Brownies , Chessecakes,  Chocolate chip e Cookies e Muffins 

Módulo: Chocolates 

18/01 Sábado  

Carol 

Chocolate Teoria e demonstração e prática  Bombons, ovos de pascoa e barras. 

Fudge e Palha Italiana 

Módulo:  Doces e Doces finos 

20/01 Segunda-feira 

Kátia 

Doces para festas enrolados (Brigadeiro, camafeu, ouriço e delicia de uva) 

Doces finos de taça ( caxeta de chocolate, verrine  entrement com  Glaçagem  e maça 
do amor 

21/01 Terça-feira 

Kátia 

Pão de Mel e Bem casado, Pavlova, Quindim, Rocambole e bolo de rolo 

Módulo: Bolos Tradicionais 

22/01 Quarta-feira 

Kátia 

Teoria, prática de bolo tipos de massa (produção de 4 massas diferentes) 

Bolo Floresta Negra, Bolo de canudinho com power bol 

23/01 Quinta-feira 

Kátia 

 Técnicas de Naked cake ,Técnicas de drip cake e Bolos de Cafeteria 

Módulo: Bolo: Pasta e Bicos 

24/01 Sexta-feira 

Kátia  

Teoria, prática de bolo tipos de massa e produção  
Pasta Americana, recheio, blindagem (1 bolo) 

Teoria de Bolo de Andar de pasta americana (recheio e blindagem) 

25/01 Sábado 

Kátia 

Bicos teoria e prática  
Prática de Flores (1 bolo) 

Técnicas de finalização de bolos com cobertura cremosa (chantilly) (1 bolo) 

 
 


