
                                                                                                                                                                                                                   
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 AGOSTO 

13, 15, 20, 22 e 27 

9:30 

Ana Cristina 

650,00 

em até 5x sem juros  

no cartão 

-CURSO CAKE DESIGN CELEBRATE- MÓDULO 1- 5 aulas (1 teórica e 4 práticas), ministrado por 

profissionais certificados, acompanha apostila ilustrada e certificado. Aula 1: princípios essenciais da confeitaria; 

Aula 2: confeitando com bicos; Aula 3: flor de papel comestível e brush embroidery (bordado em glacê); Aula 4: 

ursinha bailarina e babados com bicos; Aula 5: confeitando com pasta de goma. kit de produtos Celebrate com 41 
itens. 

01-08 (Qui) 

9:30 

Ana Cristina 

3,99 

-BOLO FILTRO DOS SONHOS- Decoração com rendas flexível, flores e “penas” feitas em papel arroz. Bolo ideal 

para meninas delicadas e sonhadoras. Aula Promocional Celebrate. 

01-08 (Qui) 

14:00 

Ana Cristina 

29,99 

-CONFEITARIA PARA INICIANTES- Aprenda passo a passo: batimento de massa, recheio, nivelamento, glacê 

real, glacê mármore e montagem no aro. Chega de dúvidas! Aula com degustação. 

02-08 (Sex) 

9:30 

Alice Miralha 

24,99 

-AULA PRÁTICA-BOLO BORDADO- Venha aprender a técnica de BRUSH EMBROIDERY- Bordado com Pincel- 

faça a diferença no seu trabalho e encante seus clientes! Tudo passo a passo! Trazer Material: bolo de isopor de 

20 cm coberto com pasta americana na cor que desejar, pincel, cortador de 5 pétalas, avental, touca e perfex. 

02-08 (Sex) 

14:00 

Alice Miralha 

19,99 

-PIRULITO DE CRISTAL- Uma aula completa! Faça o pirulito de cristal: transparente, colorido, e decorado. 

Embalagem com toque especial! Um laço simples e prático!  Aula com degustação. 

03-08 (Sab) 

9:30 

Claudia Thomaz 

3,99 

-BOLO COM COBERTURAS SOBREPOSTAS E DECORAÇÃO EMBUTIDA- Bolo decorado com chantilly 

estabilizado e decorado com bicos de confeitar. Tudo feito passo a passo para você tirar todas as suas dúvidas. 

Aula Promocional Wilton. 

05-08 (Seg) 

9:30 

Ronaldo Rodrigues 

19,99 

-TORTA SALGADA NO POTE- O verdadeiro Faça & Venda para inovar seu cardápio! Aprenda os segredos para 
confeccionar deliciosas “tortas salgadas no pote”. Um sucesso de vendas e ideal para festas e comemorações. 

Sabores: Frango e Atum. Aula com degustação. 

05-08 (Seg) 

14:00 

Anderson Alves 

3,99 

-BOLO DECORADO EM FLOR E LAÇO TRANSLUCIDO- Aprenda essa técnica, tudo feito passo a passo. Não 

perca essa oportunidade. É sempre bom inovar nesse maravilhoso mundo da confeitaria. 

06-08 (Ter) 

9:30 

Renata Rosa 

44,99 

-MACARRONS- Eles são um charme! Aprenda a descomplicar esse doce... De forma simples faça a 

macarronagem e saborização. Asse em qualquer forno, seja elétrico ou convencional. Aula com degustação. 

06-08 (Ter) 

14:00 

Renata Rosa 

44,99 

-BOLO DE ROLO TRADICIONAL E DICAS DE LEMBRANÇAS- Vamos derrubar o mito do Bolo de Rolo. Aprenda 

de forma simples e encante seus clientes e convidados. Aula com degustação. 

07-08 (Qua) 

9:30 

Raquel Araujo 

19,99 

-AULA PRÁTICA- SHOW DE BICOS- Venha aprender a fazer acabamentos perfeitos, como: conchas, pitangas, 

folhas e rosetas. Decore seus bolos e tortas de um jeito fácil. Técnicas de ângulos e hora da manga de confeitar. 

Trazer Material: 1 bico pitanga 18 ou 21, bico 352, manga, matriz, touca e avental. O valor do glacê será 
dividido em sala. 

07-08 (Qua) 

14:00 

Raquel Araujo 

19,99 

-AULA PRÁTICA- APRENDA A COBRIR BOLO COM PASTA AMERICANA- Venha colocar a mão na massa... 
ops... a mão na pasta, usando conhecimento e técnica com quinas perfeitas e sem mistérios! Trazer Material: 1 

isopor de 20cm, 1 pasta americana de sua preferência, 1 prato reto de 25cm, 1 rolo para abrir pasta, touca, 

avental e perfex. 

08-08 (Qui) 

9:30 

Lorena e Dan 
(@doceriacoutinhorj) 

44,99 

-BRIGADEIROS GOURMET E TRADICIONAIS-  Aprenda passo a passo essa delícia. Sabores: brigadeiro de 

amêndoa, ninho com Nutella, churros, brigadeiro Gourmet,  capuccino, oreo, ovomaltine, palha italiana, bicho de 
pé, chocolate branco, beijinho, brigadeiro dark, café, brigadeiros juninos, pistache, creme brulé, entre outros . E 

tem mais: ponto certo para bolear, embalagens, preço para venda, como montar caixinha pra brigadeiro, como 

utilizar a ampola saborizante. Aula com degustação! 

08-08 (Qui) 

14:00 

Lorena e Dan 

(@doceriacoutinhorj) 

44,99 

-TORTA SALGADA DIFERECIADA- Aprenda a montar uma torta com pão de forma no tabuleiro, onde a torta já 

sai pronta para receber a decoração; mármore salgado a base de batata e requeijão colorido; aplicação correta de 
papel arroz sem manchas e bolhas, trabalhos com bico de confeitar; aprenda a montar no potinho para venda 

individual. Excelente idéia para comercializar!Aula com degustação! 

09-08 (Sex) 

9:30 

Caio Cesar 

3,99 

-BOLO UNICORNIO- Quem aí não ama fazer bolos infantis? Nesta aula vamos ter eles como foco. A tendência no 

momento são as CANDY COLORS, tons clarinhos que lembram a cor de doces. Inúmeros temas infantis foram 

repaginados para essa nova planilha e vamos explorar ela em aula. Usando os corantes da LINHA BABY ARCOLOR, 

vamos produzir um bolo no tema UNICÓRNIO, com muita personalidade. Você é nosso convidado para essa 
experiência! Aula Promocional Arcolor. 

09-08 (Sex) 

14:00 

Cintia Cake 

29,99 

-BLINDAGEM SEM GANACHE- Aprenda a blindar seu bolo sem a utilização de ganache. Como assim? Uma nova 

técnica que vai deixar as quinas do seu bolo perfeito! Venha, desvende esse segredo e faça a diferença! Aula com 

degustação. 

10-08 (Sab) 

9:30 

Linda Ribeiro 

24,99 

-AULA PRÁTICA- “FLOWER CAKES”- TÉCNICAS EM ROSAS- Venha aprender passo a passo o segredo das 

rosas que parecem de verdade! Trazer Material: Bico 26, 2 mangas grandes, 1 pino para flor (médio ou grande), 
tesoura pra flores, 1pct de gelatina incolor e sem sabor, 1 litro de chantilly da sua preferência, 1 cx MAISENA 

200G., 1 corante para as rosas, 1 corante verde  (folhas), cx para armazenas as flores, touca, avental e perfex. 

12-08 (Seg) 

9:30 

Bárbara Oliveira 

24,99 

-TECNICA DO MARMORE INVERTIDO- Aprenda como é fácil deixar seus bolos com as famosas quinas perfeitas 

através da Técnica do Mármore Invertido. Calda, recheios e 3 técnicas de decorações coringas que você poderá 

usar para qualquer tema: Captone, Fuxico e Aplicação de papel arroz em 2D. Ficha técnica de uma deliciosa massa 
amanteigada, precificação e cobertura de bolo fake. Aula com apostila e degustação. 

12-08 (Seg) 

14:00 

Bárbara Oliveira 

29,99 

-VENHA SER UM EMPREENDEDOR DE SUCESSO NA CONFEITARIA- Além de confeiteira(o) seja um 

empreendedor. A maneira correta de precificar seus produtos sem multiplicar por 3 ou 4 e não saber de onde vem 

seu lucro. Marketing para quem quer vender e como vender, e mais, receba por e-mail: 1  planilha pronta para 

utilizar na sua precificação, 1 planilha para cadastrar seus clientes e 1 planilha com uma projeção de vendas 

aproximada e como trabalhar com elas. Tudo em 1 aula só! 

13-08 (Ter) 
Ana Cristina 

 

 
1ª aula CURSO CELEBRATE CAKE DESIGN 

13-08 (Ter) 

14:00 

Ana Cristina 

3,99 

-SHOW DE BICOS CELEBRATE- Uma aula especial onde serão demonstrados diversos bicos para que você 
realize diferentes trabalhos: pitangas, conchas, conchas reversas, flores instantâneas, bicos russos e muito mais. 

Aula Promocional Celebrate 

14-08 (Qua) 

9:30 

Simone Telles 

29,99 

MASSA DE SALGADINHOS FRITOS FEITO NA BATEDEIRA: Massa de salgadinhos fritos feito em 10 

SEGUNDOS diretamente na batedeira. Seus braços não aguentam mais mexer panelas? E depois, ter que lavar 

todas? QUERO TE CONTAR UM SEGREDO! Acabou o sufoco, venha fazer essa aula e mudar sua história.... Uma 
aula completa da massa até a modelagem. Aula com degustação. 

14-08 (Qua) 

14:00 

Simone Telles 

29,99 

-MINI LANCHINHO- O que você vai aprender: Massa instantânea sem fermentação, Recheios, Modelagem 

(joelhinhos, hamburguinho, pão de batata, esfiha, cachorro quente, mini pizza), processo de assar e 

congelamento. Aqui o seu sonho pode virar realidade. Aula com degustação. 

15-08 (Qui) 
Ana Cristina 

 

 

2ª aula CURSO CELEBRATE CAKE DESIGN 



15-08 (Qui) 

14:00 

Luciana Lisboa  

44,99 

-MESA DE CHOCOLATE- Que tal arrasar nas festas de casamentos com DOCES FINOS e MODERNOS usando 

cores, ampolas saborizantes e técnicas diversas para arrancar elogio dos Convidados? Gostou da proposta? Espero 

por vocês! Aula com degustação. 

16-08 (Sex) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

-FESTIVAL DE QUICHE- Prepare quiches deliciosos, nas práticas e versáteis formas da SULFORMAS. Sirva no 

almoço, no lanche, pra viagem e não perca o sabor e a qualidade! Aula com degustação. Aula promocional 

Sulformas. 

16-08 (Sex) 

14:00 

Danielle Bustilho  

3,99 

-BRIGADEIROS SABORIZADOS- Aprenda fazer deliciosos brigadeiros saborizados com a melhor pasta 
saborizante do mercado. Serão 5 receitas, sendo 2 realizadas em aula, com o passo a passo dessas delícias! Não 

perca! Aula com degustação.  Aula Promocional Blend. 

17-08 (Sab) 

9:30 

Sandra Freitas 

14,99 

-MIL IDEIAS EM GLACE REAL- Aprenda a decorar um belíssimo bolo com diversas técnicas em Glacê Real. O 

clássico e eterno bico de confeitar traz o glamour, a delicadeza e o acabamento perfeito para Bolos de Casamento, 

Bodas, 15 anos, Batizados e outras ocasiões. O encanto da decoração de um bolo encontrará sempre os traços do 
GLACE REAL. Venha e conheça os segredos em nossa aula. 

19-08 (Seg) 

9:30 

Wilson Brandão 

29,99 

-PIZZAIOLO- Venha e confira deliciosa massa de pizza de qualidade. Fina ou grossa, com ou sem bordas, 

recheios salgados ou doces nos tamanhos: buffet, brotinho e 35cm. A qualidade que você procurava para manter o 

seu negócio e conquistar novos clientes! Não perca! Aula com degustação. 

19-08 (Seg) 

14:00 

 

 

Wilson Brandão 

29,99 

-FESTIVAL DE CHOCOLATE- Quem não curte chocolate? Venha aprender 3 delícias desse universo dos doces: 

BOMBA DE CHOCOLATE, BROWNIE E PETIT GAUTEAU. Um pacote completo para inovar suas sobremesas e seu 
cardápio de venda. Aqui a crise não tem vez! Aula com degustação. 

20-08 (Ter) 
Ana Cristina 

 

 

3ª aula CURSO CELEBRATE CAKE DESIGN 

20-08 (Ter) 

14:00 

Ana Cristina 

19,99 

-BOLO ENVELOPADO COM CHANTININHO- Vamos comemorar com uma linda técnica que vai transformar seu 
bolo em uma linda caixa de presente floral, que dá pena de cortar! Confira o delicioso chantilly estabilizado e 

aromatizado. 

21-08 (Qua) 

9:30 

Andrea Vasconcelos 

3,99 

-TRUFA DE DAMASCO COM AMENDOA E PÃO DE MEL GIANDUIA- Receitas incríveis e deliciosas! Venda 

certa... TRUFAS E PÃO DD MEL! Cada uma com sua particularidade... Aula com degustação. Aula Promocional 

Harald.  

21-08 (Qua) 

14:00 

Andrea Vasconcelos 

24,99 

-CURSO INTENSIVO DE DOCES GOURMET- A aula que você esperava... vamos incrementar o cardárpio? Claro! 
Doces Gourmet: Churros, Romeu e Julieta, Brigadeiro de Nozes, Brigadeiro Recheado com Uva, Docinho de 

Banana, Cajuzainho com casquinha de choccolate crocante e Docinho de morango. Imperdível! Aula com 

degustação. 

22-08 (Qui) 
Ana Cristina 

 

 

4ª aula CURSO CELEBRATE CAKE DESIGN 

22-08 (Qui) 

14:00 

Rose Gomes 

3,99 

- BOLO DE CASAMENTO EM UMA LINDA DECORAÇÃO MODERNA COM GIRASSÓIS- A primavera está 

chegando e com ela a alegria e o perfume das flores. Os girassóis não podem ficar de fora! Venha aprender uma 

linda decoração em bolo de casamento, com o queridinho do momento: "Girassóis". Aula Promocional MIX. 

23-08 (Sex) 

9:30 

Elizete Garrão 

3,99 

-BOLO ESCULPIDO BALDE DE PRAIA- Aprenda como esculpir, ganachear e cobrir com pasta americana um 
delicioso bolo de massa amanteigada e úmida em formato de balde de praia com direito a areia, pá e conchinhas 

modeladas. Imperdível! Aula Promocional MIX.  

23-08 (Sex) 

14:00 

Elizete Garrão 

3,99 

-BOLO DE CHANTILLY TEMÁTICO ESPECIAL MOANA- Aprenda a diferença de cada chantilly, o ponto correto, 

tingimento e utilização de bico e espátulas para decoração de  um delicioso bolo regado com a calda 3 leites 

Hulalá. O tema será Moana, a decoração com  pintura e perolização. Para finalizar aplicação de topper para 
compor o personagem. Aula com degustação e sorteio. Aula Promocional Hulala. 

24-08 (Sab) 

9:30 

Raquel Araujo 

24,99 

-CONFEITARIA PARA INICIANTES- Imperdível para você que deseja começar no ramo da confeitaria! Aprenda: 

batimento de massa, recheios, nivelamento, glacê real, glacê mármore e montagem no aro. Aula com várias dicas 

e técnicas. Aula com degustação. Não perca! 

26-08 (Seg) 

9:30 

Alessandra Mauro 

3,99 

-CONE RECHEADO ESTILIZADO- Em aula vamos ensinar a banhar, rechear e decorar cones estilizados com o 

tema Princesas! Aula imperdível. Aula com degustação. Aula Promocional Pastoriza.  

26-08 (Seg) 

14:00 

Alessandra Mauro 

29,99 

-BALA DE COCO- Ótimo para festas, ideal vendas e pra comer a qualquer hora! Aprenda a trabalhar com essas 

deliciosas balas que derretem na boca. Tradicional, saborizada e recheada. Não perca tempo e reserve sua vaga! 

Aula com degustação. 

27-08 (Ter) 
Ana Cristina 

 

  
5ª aula CURSO CELEBRATE CAKE DESIGN 

27-08 (Ter) 

14:00 

Ana Cristina 

19,99 

-SHOW DE PAPEL ARROZ COM CENÁRIO “EM PÉ”- Saia do cotidiano e inove com as ilustrações de papel 
arroz! Aprenda a montar um lindo cenário em PÉ, dando vida a história do seu bolo! Não perca essa oportunidade 

de encantar seus clientes e convidados! 

28-08 (Qua) 
9:30 

Danielle Bustilho 
3,99 

-CUPCAKE RED VELVET E TORTA CREMOSA DE MORANGO- Prepara-se para uma explosão de sabores. A 

Mavalério trás pra você uma deliciosa torta cremosa de morango e um delicioso cupcake red velvet.  Não fiquem 

de fora e garanta sua vaga. Aula com degustação. Aula Promocional Mavalério. 

28-08 (Qua) 

14:00 

Danielle Bustilho 

24,99 

-AULA PRÁTICA- AULA PARA INICIANTES- BOLO DE CHANTILLY COM APLICAÇÃO DE PAPEL ARROZ- 
Não perca essa oportunidade! Mão na massa! Trazer Material: 1 chantilly em temperatura ambiente, bolo de 

isopor 15x10, 1 bico M, 1 bico pitanga 21, 2 mangas, 1 matriz, 1 prato de 20 cm, 1 folha de papel arroz com 

imagem da sua preferência com 12cm de diâmetro. Acabe com suas dúvidas. 

29-08 (Qui) 

9:30 
Katia Praça 

9,99 

-AULA DE BOLAS- Faremos um ARCO FLORES COM ARCO-ÍRIS, em BALAO ALUMÍNIO, a sensação do momento, 

e mais: NUVEM, SOL E BALÃO 260 (BOLA CANUDO) ALUMÍNIO.  IMPERDÍVEL. Aula com apostila, certificado e 

brindes happy day. Aula Promocional Happy Day. 

29-08 (Qui) 

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. 

30-08 (Sex) 

9:30 

Rita Araujo 

3,99 

-PALHA ITALIANA- Venha aprender a fazer deliciosas palhas italianas com os recheios da Bom Princípio. Palha 
de frutas vermelhas, palha de maçã com canela, palha de maracujá e palha de chocolate. Será feito em aula passo 

a passo de dois sabores diferentes para fazer e vender. Aula com degustação.  Aula Promocional Bom Princípio. 

30-08 (Sex) 

14:00 

Rita Araujo 

19,99 

 

-FESTIVAL DE POPSICLER- Sensação do Momento em eventos! Venha aprender a fazer essas maravilhas que 

estão conquistando adultos e crianças. Popsicler é um bolo decorado no formato de um sorvete. Imagina a 

delícia que é?! Você pode colocar bolo, palha italiana, trufa e brownie e a decorar com aplique de pasta ou de 
chocolate conforme o tema do evento. Simplesmente delicioso e lindo! Será feito em aula a montagem com uma 

sugestão de recheio e a produção dos seguintes temas: fundo do mar, Mickey, unicórnio, fazenda, confeite, jardim 

e dinossauro. Garanta sua vaga nessa novidade! 

31-08 (Sab) 

9:30 

Glaucio Abravanel 

34,99 

-DESIGNER ARTÍSTICO EM CHANTININHO- Já aprendeu a preparar seu Chantininho? Não! Então corre pra 

cá!!! Bolo decorado em aula com lindas rosetas, pintura em Dourado, além do tingimento do Chantininho.  Bolo 

com Designer para qualquer ocasião, garanta já sua vaga. Aula com apostila e degustação de bolo e 
chantininho.  

 

 

 

 

 

Obs: Não é permitida a presença de bebês, crianças e acompanhantes. 
 Evite o cancelamento de aulas, faça sua inscrição antecipadamente!  

As Aulas devem ser marcadas com antecedência, nossas cadeiras são numeradas, ela é garantida até 15 minutos após a aula. Evite atrasos! 
Atenção!Só trocaremos o dinheiro da reserva de aula por outra aula caso sejamos avisados da desistência no mínimo 2 dias antes da aula.-  

Pode fotografar! Não é permitido FILMAGEM!  
Aceitamos todos os cartões de crédito. 


