


 

Oieeee!
Que bom ver você aqui na Academia de Confeitaria

Inclusiva Online, a primeira
escola online com curso extensivo profissionalizante de

Confeitaria Inclusiva certificado pela ABED. 
 Sou a Pri Lorente, e minha intenção quando pensei em

montar esse curso foi literalmente “pegar na mãozinha” de
cada aluna/o, ensinar os fundamentos, como funcionam os

ingredientes, as substituições, receitas de base, como
trabalhar com chocolate,

pães, salgados, doces finos (inclui a minha receita do Macaron
Vegano), massas,

recheios, coberturas, decoração de bolos e também o meu
brigadeiro de enrolar.

 
 



 Pois, é! Desapeguei geral das receitas secretas!
 E eu quero te ensinar TUDO que eu sei sobre ConfeitariaInclusiva. 

 
Depois que eu te der a mão 

(afinal o curso também inclui MENTORIA durante o período de
aprendizagem), 

e ver como você começa a dar seus primeiros passos, vão ter
aulas complementares com profissionais incríveis:

*Fotografia
*Legislação e rotulagem 

*Low Carb 
*Marketing digital (com a minha fiel escudeira Ariadne Vasconcelos)

 
A Ari vai te ensinar como montar um Instagram Profissional, como escrever

posts, como montar estratégias de conteúdo digital focado em vender seu
produto, como vender pelo Whatsapp , como escrever anúncios de vendas e

também como calcular seu preço e ficha técnica.
Tudo para que você termine o curso sabendo “fazer” e “vender” o seu produto

com excelência e segurança, se destacando no mercado. 
Depois é só botar a mão na massa e CRESCER no mercado da Confeitaria

Inclusiva como eu cresci 😉! 
 



COMO SERÃO AS AULAS? 
Serão ao vivo e gravadas. A teoria sempre vai ser ao vivo e as 
receitas serão gravadas e algumas ao vivo.
As aulas de Complementares (marketing, foto, legislação, low carb) 
sempre serão ao vivo e tudo  ficará  gravado para quem não puder
 assistir no horário.

QUE DIAS DA SEMANA SERÃO AS AULAS?
Segundas e terças-feiras das 15hs às 17hs. 
TODAS AS AULAS SERÂO GRAVADAS PARA QUE O ALUNO ASSISTA QUANDO QUISER 
                                               
                                               QUANDO COMEÇA O CURSO? 
                                               * Dia 04 de Outubro de 2021
                                              Como eu assisto o curso?
                                             As aulas gravadas estarão disponíveis na plataforma   
n                                                     nutror e as ao vivo serão pelo google meet.
                                                                       



O CURSO TEM
APOSTILA?

Tem sim, o aluno recebe
o material a cada módulo
e no final a apostila
completa é liberada pela
plataforma da Eduzz
assim que os módulos
forem concluídos.

CERTIFICADO
EXPEDIDO

PELA ABED,
 

VAI SER
ENCAMINHADO

VIA CORREIO
PARA CADA

ALUNA DEPOIS
QUE 

FINALIZAREM
AS PROVAS .

AS AULAS AO VIVO
SERÃO PELO GOOGLE
MEET E  DEPOIS
FICARÃO DISPONÍVEIS
NA ÁREA DO ALUNO NA
PLATAFORMA EDUZZ

Acesso ao curso: 2 anos



 KIT DE CONFEITARIA COM : 
-

2 espátulas de decorativas para bolos
 3 espátulas alisadoras para bolo

2 formas de bolo de 15 cm com fundo removível
1 balança 

1 bico de confeitar 1M 
1 bico de confeitar perlê 

10 unidades de sacos de confeitar descartáveis
1 espátula de silicone 

1 termômetro
1 caderno de receitas personalizado

 
 

E TEM UM
PRESENTÃO
PRA VOCÊ!



1º MÓDULO – CHOCOLATARIA
Conteúdo: Temperagem e fundamentos do chocolate, barras rústicas, barras
pintadas à mão, bombons, ganaches e trufas.
AULAS EXTRAS :
Boas práticas na cozinha, legislação, contaminação cruzada e rotulagem para
alérgenos  . 
 
2º MÓDULO - MASSAS DE BOLO
Conteúdo:  Como substituir corretamente a farinha de trigo em massas de bolos.
Como substituir o ovo nas receitas (teoria ) 
Teoria sobre leites vegetais e como substituir em massas de bolos. 
Tipos de massas de bolo:  densa, pesada, método direto e indireto, função dos
ingredientes dentro da receita e principalmente da farinha. 
RECEITAS: Massas amanteigadas, Massa de Limão, Massa de Baunilha e Massa
de Chocolate
Chifon, Massa de Chocolate, Massa de Cenoura, Massa de Laranja, Massa de
Cõco,
Massa de Nozes, Massa de Baunilha e Red Velvet. 
Massa de Brownie 
AULAS EXTRAS: Como fotografar seus produtos.

3º MÓDULO  RECHEIOS 
 CONTEÚDO:  Leites vegetais, gordura e amido, como substituir creme de leite e
leite condensado. 
RECEITAS: Creme de confeiteiro, Creme Alpino, Doce de Leite, Creme Brullé,
Chantilly, Creme de Manteiga, brigadeiro mole, caramelo e creme de avelã.
 AULAS EXTRAS: Como criar uma comunicação efetiva com seu cliente e como
construir a persona do seu negócio (Ariadne Vasconcelos ) 
 
4º MÓDULO – MERENGUES
 Conteúdo:  AQUAFABA X CLARA DE OVO 
CONTEÚDO: Como os merengues veganos se comportam em diferentes
preparações. 
RECEITAS: Merengue italiano, francês e suíço.
AULA EXTRA:  Como montar  seu instagram profissional para vender seus produtos
( Ariadne Vasconcelos)
 
5º MÓDULO – MOUSSES E PUDINS 
CONTEÚDO: Teoria da gelatina e como substituir por agar agar,  mousses com
chantilly vegano industrializado ou artesanal e mousses com aquafaba.
RECEITAS: Mousse de chocolate, mousse de cumaru, mousse de frutas, panacotta,
manjar e pudim com caramelo. 
 AULAS EXTRAS: Como montar sua estratégia de conteúdo para redes sociais e
escrever seus posts no intagram (Ariadne Vasconcelos)

6º MÓDULO – TEORIA SOBRE PECTINA
 CONTEÚDO:  Coulis e Geléias, qual a diferença? 
RECEITAS: Coulis de frutas vermelhas e geléias.
AULA EXTRA:  NEUROMARKETING E COPYWRITING PARA VENDAS DE PRODUTOS  (Ariadne Vasconcelos )



7º MÓDULO – COBERTURAS
 CONTEÚDO: Teoria sobre gorduras veganas. 
RECEITAS: Buttercream Ermine, Buttercream Abrasileirado, Buttercream de
merengue italiano, 3 tipos de  Chantilly e Chantilly de Chocolate, ganache de
chocolate preto e branco.
AULAEXTRA: Como vender pelo whatsapp  ( Ariadne Vasconcelos )

8º MÓDULO – DECORAÇÃO DE BOLOS
CONTEÚDO: Contenção, estruturação e blindagem de bolo, como trabalhar com
bicos de confeitar.
Diversas decorações de bolos em buttercream, chantilly e chocolate
AULAS EXTRAS: Como congelar corretamente e organizar a produção do seu
negócio . Como montar a ficha técnica do seu produto e calcular o preço Como
posicionar sua marca no mercado 
A importância do Marketing de Conteúdo para a sobrevivência do seu negócio
na internet

9º MÓDULO -  MASSAS SECAS
 CONTEÚDO: Teoria sobre as massas sablé e sucré. 
RECEITAS:  Tortas doces
AULA EXTRA sobre receitas LOW CARB

10º MÓDULO – SALGADINHOS
 RECEITAS: Massa de salgados  fritos (coxinha, croquete e etc) pastel, recheio de
queijo vegano, esfihas e canapés.

11º MÓDULO – PANIFICAÇÃO
RECEITAS: Pão, Pizza, Cinamonn Roll e Panetone.

12º MÓDULO – DOCES FINOS E BRIGADEIRO
 CONTEÚDO: Teoria sobre glucose e açúcar líquido invertido. 
RECEITAS: Camafeu de nozes,  brigadeiro gourmet de enrolar, brigadeiro de nozes
(low carb) , docinho de côco queimado, docinho de limão siciliano (low carb e sem
açúcar), bem casados. 
 
13º MÓDULO  – ALFAJORES E PÃES DE MEL

14º MÓDULO – MACARON
 
15º MÓDULO – GLAÇAGEM E ENTREMETS
 

AVALIAÇÃO   FINAL




