
ADESSO INSTITUTO DE GASTRONOMIA E NEGÓCIOS   

Unidade São Caetano  
 
 
 

CURSO DE CAKE DESIGN 
 

 
Proposta:  
Curso de Cake Design é composto por aulas 100% práticas e presenciais.  
O curso composto por módulos totalizando 22 aulas com uma aula por semana. 

 
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  
66 horas 
 
Total de Aulas:   
22 aulas práticas e presencial 1 aula por semana. 
  
Turmas: Terça-feira  
Unidade São Caetano do Sul   
 
Período disponíveis: 
Manhã 09:00 às 12:00 
Tarde 14:00 às 17:00 
Noite 19:00 às 22:00 

 
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 7 meses o aluno deverá completar o ciclo 

de 22 aulas. 

  

 
 
  
Incluso nos Valores:  
Material didático   
Ingredientes 

 
Lembramos que nesse curso não é cobrado 

mensalidade e sim feito um parcelamento do valor total 

do curso. 

 
Condições Especiais:  
10% de desconto para pagamento à vista no boleto, 

dinheiro ou cheque.  
5% de desconto para pagamento à vista no cartão de 

crédito. 

 
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  

Sede: Avenida Goiás, 180 – Bairro Santo Antônio – São 
Caetano do Sul – SP – CEP: 09521-300  
Site: www.adessoag.com.br  
e-mail: contato@adessoag.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede: Avenida Goiás, 180 – Bairro Santo Antônio – São Caetano do Sul – SP – CEP: 09521-300 
Fone: (11) 2801-6949 - E-mail: contato@adessoag.com.br 



  

Modulo 1 Usos de Práticos e Criativos 

     1ª aula – Teórica  
Aula teórica de bolos, coberturas. Conhecendo utensílios e materiais básicos para um cake design, para bolos 
cremosos, bolos em pasta, bolos esculpidos e bolos de andar e formação de preços  
 

     2ª aula Uso práticos e criativos  
Papel Arroz - peças para decorar, pintura, textura e aplicação  
Isomalte – Aplicações gerais (Pedras, peças modernas e pirulitos) Coloração, saborização e etc. 
Nesta aula precisa de folhas de papel arroz branca, corantes em gel, tapete de silicone e Isomalte 
** Nesta aula podemos fazer para congelar aro 15cm 
 

     3ª aula - Chantilly  
- Chantilly – Chantininho, Chantilly estabilizado e Power  
- Montar, rechear o bolo, cobrir com Chantininho e aplicar texturas com esponja e decorar com os apliques de papel 
arroz  
 Nesta aula precisa de cakeboard, espátula para alisar, esponja nova (amarela e verde) bailarina, corantes em gel, álcool 
de cereais, pós metalizados e pinceis  
 

     4ª aula - Introdução a pasta americana / Pasta leite em pó  
Teoria – conhecendo os tipos de pastas, Colorimetria, usos, aplicações e armazenamentos. 
Teoria e demonstração de bolo de andar  
Nesta aula precisa de pasta americana, rolo, alisadores, corantes em gel, cakeboard, canudos de sustentação para bolo, 
2 a 3 bolos de isopor (10cm, 15cm e 20cm x10 cm de altura) para demonstração de estrutura e aplicação em pasta.  
 

     5ª Introdução a Modelagem  
Nesta aula será para introdução ao mundo da modelagem, modelando bichinhos, laços etc 
Nesta aula precisamos de tapetes de silicone, estecas, pasta americana, cmc e corantes, palitos de dente 
 

     6ª Transferência de Desenho e Pintura em Pasta  
Vamos precisar do desenho para transferir, papel vegetal, pasta americana CMC, corantes, pinceis  
 

     8ª Bolo infantil  
Nesta aula iremos cobrir um bolo fake de isopor 15x10cm e aplicar as modelagens e ou pinturas feitas e podendo ser 
de andar  
Material – bolo isopor 10x15cm, pasta americana, estecas, tapetes de silicone, pinceis, corantes e palitos. 
 

Módulo 2 - Flores com Massa de Flores/ Massa Translúcida 

     9ª aula - Flores em Pasta Americana  
Pasta de Flores e Massa elástica –   Como trabalhar com a massa, tingir e pintar, cola, utensílios necessários, 
armazenamento, produção de bases e Pétalas para flores 
– Flores em Pasta, montando e finalizando as flores. 
Nestas aulas vamos precisar de Estecas, rolo, molde de flores, espuma e eva para bolear as flores, pasta de flores e 
massa elástica, corantes em gel e em pó para pintura, pinceis, arames, pestilos, cmc , fita de flores , caixas de ovos para 
secar as flores , papel manteiga  
 

     10ª aula - Produção de bolo de Andar em Pasta  
Bolo de Casamento, Bodas, 15 anos  
Aplicação de glace real em stencil  
Nesta aula vamos precisar de cakebord de 30cm, bolo de isopor 25x10, 20x10, 15x10, pasta americana, glace real, 
stencil e as flores prontas 
 

     11ª aula – Flores Maleáveis (Chantilly, Shinny Buttercream , Ganache ) 
Treino de Flores 
Nesta aula podemos fazer 2 bolos para congelar  
 

     12ª aula – Coberturas Cremosas (Chantininho, Buttercream, Ganache) 
Montar bolo com as flores – Apostila com as coberturas e montar o bolo com flores  
 

     13ª aula - Chocolates para aplicação  
Placas e peças para aplicação, Transfer, laço, esferas etc 
Pirulitos decorados com aplicação em pasta 



Módulo 3 – Bolos Modernos 

     14ª Bolo Aveludado 
Bolo aveludado com aplicação dos moldes de chocolate  
Nesta aula vamos precisar de cakeboard de 20cm/25cm  
Neste Bolo vamos precisar de borrifador (hobby cor) leite em pó e corantes, peças de chocolate, álcool de cereais, 
corantes metalizados e pinceis  
 

     15ª aula - Bolo com aplicação de texturas, moldes e ejetores  
Material: Cakeboard 20cm, Bolo isopor 15x 10cm, pasta americana, moldes de silicone, ejetores e marcadores de 
textura, corante, cmc 
 

     16ª aula – Bolo marmorizado com Pedras de Isomalte ( Geode cake) 
Material: Cakeboard 20cm, Bolo isopor 15x 10cm, pasta americana, corante, cmc, isomalte , tapete de silicone  
Preparar a bolha de chiclete para próxima aula .. vamos precisar de gelatina e bexiga 00 da marca picpic que é mais 
forte, corantes metalizados e glitter  
 

     17ª aula – Bolo Pin- Up (bola de chiclete) 
Material: Cakeboard 20cm, Bolo isopor 15x 10cm, pasta americana, corante, cmc, bolas de gelatina, papel arroz com as 
pin ups , pinceis , corantes metalizados e álcool de cereais  
 

     18ª Aula de produção   
Assar bolos para: 
- naked cake/ semi Naked de andar  
- Bolo bolsa  
- Bolo Tenis  
- Bolo esculpido do urso (aro 15 cm) 
 
INICIANDO BOLOS ESCULPIDOS /BLINDAGEM  

     19ª aula -Bolo Bolsa 
Nesta aula usaremos a massa congelada, técnica de esculpir, rechear e blindar o bolo  
Cakeboard 20cm, pasta americana, corante, cmc, ganache para blindar, canudos , palitos, estecas, tapete silicone , 
pinceis,  
  

     20ª aula Tênis esculpido bolo  
Técnica de rechear e montar o bolo, esculpir com molde, técnica de pasta americana dupla face e superfícies oca, 
blindagem e finalização  
Vamos precisar da massa congelada, ganache para blindar, moldes impressos, alfinete, pasta americana preta e branca, 
pratinhos finos de isopor para modelar a sola, pinceis, estecas , régua  
 

     21ª bolo esculpido urso  
Técnica do isopor comestível, esculpir, blindar e estruturar, modelar o corpo, aplique de pasta e pelinhos 
Vamos precisar da massa congelada, marshimallow , flocos de arroz ( para isopor comestível), cakeboard 20 cm , pasta 
americana , cmc, corantes , estecas, tapete silicone , corantes em pó , álcool de cereais e pinceis  
 

     22ª Naked cake/ semi naked de andar espatulado com cascata de flores naturais  
Rechear os bolos, montar e estruturar, espatular e fazer a cascata de flores  
Material: cake board de 25/30 cm, bolos congelados, recheios, cano de estruturação, flores naturais  
 
 
 

 


