
Rua Silva Cardoso, 154 Loja B – Bangu. 
Tel: 3030-2916 

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 ABRIL 2019 

01-04 (Seg) 

9:30 

 

Ana Pedrosa 

44,99 

-COLOMBA PASCAL- Venha aprender essa deliciosa receita de Colomba Pascal tradicional e            

truffada e aumente sua renda nesta Páscoa, usando sua criatividade e trazendo novidades.             

Apostila completa! Aula com degustação! 

01-04 (Seg) 

14:00 

Ana Pedrosa 

34,99 

-CAKE DE PÁSCOA- Aprenda passo a passo a fazer um delicioso bolo de cenoura com chocolate.                

O toque final fica por conta do maravilhoso “chantininho de chocolate”! Tudo sobre:             

conservação, precificação e embalagem. Um lindo presente de Páscoa. Aula com degustação! 

02-04 (Ter) 

9:30 

 

 

Célia Céu 

24,99 

 

 

 

-TRUFAS MODELADAS EM 3D PARA PÁSCOA- Aprenda modelar trufas em 3D “coelhinho”,            

para você presentear ou vender! Uma linda opção para surpreender seus clientes nessa             

Páscoa!Sorteio das turfas decoradas! 

02-04 (Ter) 

14:00 

Célia Céu 

29,99 

-CONE TRUFADO CENOURA COM COELHINHO MODELADO- Os cones trufados são campeões           

de vendas nos kit de festas infantis ... e nessa Páscoa é uma excelente opção de lembrança com                  

um lindo coelhinho comestível! Não perca essa aula com técnicas super fácies e incríveis para               

outros doces também! Sorteio das modelagens! 

03-04 (Qua) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

-DELÍCIA DE OVO DE COLHER- Aprenda a fazer deliciosos ovos de colher, que estão em alta e                 

aumente sua renda nessa Páscoa! Todos montados em aula, e em formas diferenciadas, deixando              

os ovos ainda mais estilosos! Aula promocional BWB. Aula com degustação! 

03-04 (Qua) 

14:00 

Danielle Bustilho 

19,99 

-OVO DE COXINHA- Então chegou a época mais doce do ano! E aproveitando essa data, não só                 

para agradar os amantes do chocolate, também vamos agradar os amantes das COXINHAS!!!             

Venha aprender uma deliciosa receita “OVO DE COXINHA”, isso, coxinha de galinha!Será um             

verdadeiro sucesso de vendas. Garanta já sua vaga! Aula com degustação! 

04-04 (Qui) 

9:30 

Vagner Sensashow 

29,99 

-BOLOS COMERCIAIS- Que tal ser um microempreendedor dentro de casa? Tudo sobre Bolos 

Comerciais, o famoso” BOLO DA VOVÓ”. Aprenda variações de sabores, armazenamento, 

congelamento  e precificação no detalhe! É lucro certo com esta tendência. Garanta sua inscrição! 

Aula com degustação! 

04-04 (Qui) 

14:00 

Vagner Sensashow 

19,99 

-CHANTININHO ESTABILIZADO- Seja um expertise na cobertura estabilizada, já! Aprenda a 

técnica correta para trabalhar com o chantininho estabilizado e passo a passo os procedimentos 

para: congelar, armazenar e tingir. Não perca esta oportunidade Aula com degustação!  

05-04 (Sex) 

9:30 

Ana Cristina 

19,99 

-OVOS RENDADOS, CRAQUELADOS, VAZADOS E BORDADOS- Aprenda a fazer lindos ovos,           

bordados com flores em glacê real e pasta americana. Para a diversidade dos trabalhos, usaremos               

a técnica de VODKA, é impressionante o acabamento! Imperdível! Aula com degustação! 

05-04 (Sex) 

14:00 

Ana Cristina 

24,99 

-BOLOS PERFEITOS- Vamos aprender a fazer bolo com perfeição? Todos os segredos sobre:             

massa segura, recheios e quinas perfeitas, tudo feito em aula! Os segredos do GLACÊ MÁRMORE               

e GLACÊ REAL, tudo passo a passo! Retire seu bolo do aro com perfeição! Aula com                

degustação! 

06-04 (Sáb) 

9:30 

Danielle Bustilho 

19,99 

-NAKED CAKE RED VELVET- Aprenda passo a passo com muita efeciência a fazer uma deliciosa               

e fofinha massa que pode ser usada para cupcakes e pop cakes. Juntos vamos: bater, assar e                 

rechear essa delícia de Naked Cake. Não perca! Aula com degustação! 

08-04 (Seg) 

9:30 

Andrea Vasconcelos 

3,99 

-FESTIVAL DE OVOS DE PÁSCOA- Ovos feitos com chocolate Melken, utizando a técnica de              

temperagem. Ovos decorados feito com cobertura fracionada, decoração vista em aula, ovos            

coloridos, ovos marmorizados, ovos e bombons com recheios da Harald. Sorteio dos ovos. Aula              

Promocional Harald. Aula com degustação! 

08-04 (Seg) 

14:00 

Andrea Vasconcelos 

29,99 

-AULÃO DE TRUFAS E BOMBONS- Trufas tradicionais, bombons trufados, trufas no palito com             

a casquinha crocante. Bombons recheados e decorados. Decoração com arabesco e outros.            

Acabamentos com dourado, glitter e perolado. Aula com degustação! 

09-04 (Ter) 

9:30 

Claudia Thomaz 

29,99 

-BOLO FLORAL- Técnica de chantilly espatulado na lateral em degradê, bico embutido e flores              

de bico russo. E ainda: deliciosa massa de bolo de laranja que encantou a todos no programa Que                  

Seja Doce (GNT) e um maravilhoso recheio tipo quindim!Quem vai resistir? Com degustação! 

09-04 (Ter) 

14:00 

 

Claudia Thomaz 

44,99 

-BOLO DE ALTURA DUPLA- Nesta aula o aluno aprenderá receitas, técnicas e segredos para              

montagem de bolos altos, além de técnicas de modelagem de um ursinho, bolas de gelatina               

e ganache sem creme de leite. Imperdível! 

10-04 (Qua) 

9:30 

Alê Rodrigues 

44,99 

-TORTA ÓREO E TORTA DE MORANGO- Nesta aula vc irá aprender o batimento de massa,               

opções de recheio e duas lindas decorações. Além de congelamento e como fazer a ficha técnica                

para profissionalizar seu negócio e aumentar sua renda! Aula com degustação! 

10-04 (Qua) 

14:00 

Alê Rodrigues 

44,99 

-FESTIVAL DE BROWNIES- A tradicional receita de: * Brownie de chocolate 1/2 amargo             

*Brownie de chocolate Branco * Brownie de Banana * Brownie marmorizado * Brownie Branco ou               

1/2 amargo com diversas opções de recheios * Brownie recheado direto do forno * Faremos               

Brownies na marmita * Como armazenar, vender e congelamento* aprenda a usar a ficha técnica               

e profissionalizar seu negócio. Aula com degustação!  

11-04 (Qui) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

-PIRULITOS DE CHOCOLATE- Sucesso garantido nas festas de qualquer idade! E com a             

Mavalério tudo fica mais prático e rápido e você tem a oportunidade de fazer, vender e lucrar!                 

Faça já sua inscrição! Aula promocional Mavalério! Aula com degustação! 

11-04 (Qui) 

14:00 

Mauro de Lucca 

3,99 

- PÁSCOA IRRESISTÍVEL SICAO- Venha aprender e se surpreender com as deliciosas receitas 

de Ovo Brulle, Ovo com recheio de maracujá e Ovo de corte com ganache e casca trufada. Aula 

promocional Sicao. Aula com degustação! 
12-04 (Sex) 

9:30 

Elizete Garrão 

3,99 

-BOLO MAMÃE CORUJA- Corujas, árvores e folhas com pintura seca, modelados em pasta             

americana irão compôr a decoração deste lindo bolo para homenagear a pessoa mais importante              

da nossa vida. Aula Promocional MIX. 

12-04 (Sex) 

14:00 

 

Elizete Garrão 

3,99 

 

 

-BOLO CORAÇÃO DE MÃE- Aprenda fazer um delicioso bolo em formato de coração em              

sobreposição, decorado com chantininho para composição das flores, com produtos Hulalá. Aula            

Promocional Hulalá. Aula com degustação! 



13-04 (Sáb) 

9:30 

Rafael Moreira 

44,99 

-AULA DE ESTRUTURAÇÃO- Você já faz bolos, certo? Mas sabe fazer uma “ESTRUTURAÇÃO”?             

Sabe aquele bolo que todos perguntam, como fazer??? Aproveite essa oportunidade! Aprenda a             

fazer a estruturação de um personagem do Filme Pinoquio- A Baleia Moby Dick. Amplie seus               

conhecimentos e suas técnicas! Não perca! 

15-04 (Seg) 

9:30 

 

Natalia Sampaio 

39,99 

 

-DELICIOSO BOLO DE ROLO- Um doce brasileiro, tradicional de Pernambuco, direto pra sua             

mesa! Delicado, saboroso, fino e clássico... aprenda passo a passo: massa, tempo correto de              

assar, montagem e armazenamento. O toque final fica por conta das diferentes embalagens...             

lembranças para diversas ocasiões! Não perca essa chance! Aula com degustação! 

15-04 (Seg) 

14:00 

Caio Cezar 

3,99 

-A MÁGICA VAI COMEÇAR!- Aprenda compôr um projeto com o tema presente em diversas              

festas da criançada, o CIRCO, com cores retrô! Técnicas de coloração, composição e harmonia de               

cores. E mais, vamos fazer cartas de baralho comestíveis e uma composição usando moldes de               

silicone, que é uma técnica fácil de reproduzir! Aula Promocional Arcolor. 

16-04 (Ter) 

9:30 

Juliana Martins 

44,99 

-AULA ESPECIAL FAÇA & VENDA- BRIGADEIROS E BROWNIES PERSONALIZADOS PARA          

PÁSCOA- Vamos ganhar dinheiro nessa Páscoa? Aprenda fazer passo a passo brigadeiro gourmet             

e suas técnicas , além de um brownie incrível e irresistível! Tudo personalizado! Não perca! Aula                

com degustação! 

16-04 (Ter) 

14h. 

Luciana Lisboa 

3,99 

-OVO CROCANTE E CUPCAKE DE PÁSCOA- Aprenda fazer deliciosos cupcakes, massa, recheio            

e decoração passo a passo. O ovo crocante é um ótima opção para as pessoas que curtem um                  

“croc- croc”, faça e venda! Não perca!Aula Promocional Selecta. Aula com degustação! 

17-04 (Qua) 

9:30 

Ana Cristina 

3,99 

-BOLO DECORADO COM PASTA AMERICANA- A Páscoa é a época mais doce do ano! A               

Celebrate traz pra você um bolo especial com esse tema ! Decorado com pasta americana e                

utilizando acessórios que facilitam e agilizam seu tempo! Não perca!Aula Promocional Celebrate. 

17-04 (Qua) 

14:00 

Ana Cristina 

24,99 

-DOCES FINOS- Grande oportunidade! Aprenda a fazer: doces caramelados e fondados, camafeu            

de nozes, beijinho imperial, ouriço de amendoim ou amendoas, fondados coloridos e brilhantes.             

Ideal para casamentos, 15 anos e eventos especiais! Aula com degustação! 

18-04 (Qui) 

9:30 

Mileide Carvalho 

44,99 

-BOLO INFANTIL- Aprenda a decorar um bolo com o tema “Sereia”, ideal para tema de meninas                

e fundo do mar... Uma aula recheada de técnicas com pasta americana, modelagens feitas a mão,                

uso correto de moldes e muito mais! Não perca! 

18-04 (Qui) 

14:00 

Elizete Garrão 

44,99 

-SPLIT CAKE- Um bolo incrível!- Aprenda a técnica para estruturar com ganache, cobrir com              

pasta americana, abrir o bolo ao meio e montar um bolo aberto, desafiando totalmente a               

gravidade. Não perca! 

24-04 (Qua)  

9:30 

Wilson Brandão 

29,99 

-FAÇA & VENDA: AÇAÍ / PÃO / SANDUÍCHES NATURAIS- Aprenda a bater e comercializar o               

açaí, deixando-o mais nutritivo e cremoso, com adição de frutas, sorvetes e cereais. Faça também               

o seu próprio pão (árabe, pão de hamburguer colorido e croissant integral). E para complementar,               

montagem de sanduíches naturais e pastas saudáveis. Aula e apostila completa para alavancar             

seu negócio! Aula com degustação! 

24-04 (Qua)  

14:00 

Wilson Brandão 

29,99 

-CLÁSSICOS DA CULINÁRIA POPULAR- Aqui a crise não tem vez! Bolinho de aipim, pastel de               

feira, tapioca e crepe no palito, tudo passo a passo. Escolha qual negócio deseja empreender,               

são diversas frente de trabalho. Aula com degustação! 

25-04 (Qui) 

9:30 

Ana Oliveira 

3,99 

-BOLO CENÁRIO FUNDO DO MAR- Aprenda a decorar um lindo cenário do Fundo do Mar               

utilizando os cortadores da Blue Star. Ótima oportunidade para os amantes da pasta             

americana!Aula Promocional Blue Star. 

25-04 (Qui) 

14:00 

Ana Oliveira 

29,99 

-FESTIVAL DE PÃO DE MEL- Aprenda essa ótima opção de lembrança comestível. Deliciosos Pão              

de Mel, com variações de recheio, passo a passo da massa, ponto de assar e armazenamento.                

Além de mostrar suas variações para diversas ocasiões! Aula com degustação! 

26-04 (Sex) 

9:30 

Diana Carla 

44,99 

-BEM CASADOS- O mês das noivas está chegando, e o queridinho delas não pode ficar fora da                 

festa! Então venha se especializar e aprender essa delícia, os bem casados, bem vividos, bem               

nascidos. Em aula teremos todas as técnicas para uma massa maravilhosa, montagem, calda e              

embalagem! Aula com degustação! 

26-04 (Sex) 

14:00 

Rose Gomes 

34,99 

-ARRANJO FLORAL COM MASSA DE FLORES- Aprenda a fazer de forma prática e completa              

uma rosa com botões e a montagem de um lindo galho de roseira, e mais... pintura, forma e                  

tempo de secagem, aramagem, armazenamento, durabilidade e muitas dicas de aplicação.  

27-04 (Sáb) 

9:30 

Sandra Freitas  

29,99 

-BISCOITO DECORADO CLÁSSICO- Aprenda a decorar biscoitos com diferenciadas técnicas. A           

pintura e o glacê real trazem a delicadeza nesse biscoito que pode ser usado para decorar: mesa                 

do bolo, mesa de doces e oferecer como lembrança em casamentos, 15 anos e outras               

comemorações. Com apostila. Aula com degustação! 

29-04 (Seg) 

9:30 

Kátia Praça 

44,99 

-DECORAÇÃO COM FLORES NATURAIS- Decorando Igrejas e Salões para CERIMÔNIAS.          

ARRANJO para Altar e Lateral do banco de Igreja, Púlpito, Toucheiro para Cerimônias ao Ar Livre,                

Entrada dos Noivos.  E MAIS: Onde comprar e Armazenar Flores. 

29-04 (Seg) 

14:00 

Kátia Praça 

44,99 

-TÉCNICAS PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CEREMONIAL E BUFFETS- Aula palestra          

com abordagens e esclarecimentos sobre vários temas na área, perguntas e respostas. Alguns             

assuntos: Abordagem ao cliente, planejamento e projeto do evento, contrato, tipos variados de             

serviços e jantares,sugestões de cardápios, relação de quantidade por pessoa, para coquetéis e             

refeições, ilhas gastronômicas, cerimônia no local, Cerimonial , decoração e uma apostila com             

ótimo conteúdo.  Apostila ATUALIZADA com novos conceitos e práticas. 

30-04 (Ter) 

9:00 

Alessandra Mauro 

3,99 

-DRESSED CAKE PASTORIZA- Aprenda montar bolo prensado no aro e a criar aquela linda              

lateral testurizada com chocolate com uso da linha de produtos PASTORIZA. Vamos fazer lindos              

bombons para usar no topo. Aula Promocional Pastoriza. Aula com degustação! 

30-04 (Ter) 

14:00 

Alessandra Mauro 

29,99 

-BATIMENTO DE MASSA COM CHANTININHO E TÉCNICA DE TRANSFER- Aprenda em aula            

teórica, passo a passo: batimento de massa e montagem de bolo no aro. E tem mais...                

chantininho e técnica de transfer com uso de uma deliciosa gelatina! Não perca tempo e garanta                

sua vaga. Aula com degustação! 

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 

aula caso sejamos avisados da desistência no mínimo 2 dias antes da aula. 
Permitido fotografar na aula! Proibido filmar a 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! 

 


