
 

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 e confira a programação completa de todas as lojas. 

 

DATA 
HORA 

PROFESSOR 
VALOR CURSOS DE FEVEREIRO/2020 

01-02 (Sab) 

9:30 

Cíntia Cakes 

19,99 

-BOLO CARNAVAL- Aprenda a fazer um bolo estiloso para essa data de folia! Decoração com a máscara 

e apliques cortados com estilete! Super prático! Não perca! 

03-02 (Seg) 

9:30 

Elizete Garrão 

3,99 

-BOLO RÚSTICO- Aprenda a fazer um bolo com textura de árvore, suculentas em pastas, pintura com 

bombinha para decorar! Arrase na decoração! Aula Promocional MIX. 

03-02 (Seg) 
14:00 

Elizete Garrão 
3,99 

-BOLO BRANCA DE NEVE- Aula repleta de técnicas com chantilly! Aprenda a usar a espátula reta para 

um liso perfeito. A utilização correta do gliter na bombinha para um belo acabamento. Toque final um 

topper de bolo temático. Aula com degustação. Aula Promocional Hulalá. 

04-02 (Ter) 
9:30 

Danielle Bustilho 
3,99 

-FESTIVAL DE TORTINHAS DOCES- TORTALETES- Venha fazer parte dessa aula que será muito 

especial com as melhores formas do mercado. Aprenda fazer lindas tortinhas que poderão ser 

comercializadas durante o ano inteiro. Aula com degustação. Aula Promocional Sulformas.  

04-02 (Ter) 

14:00 

Danielle Bustilho 

3,99 

-CONES GELADOS- Aprenda mais uma delícia de chocolate, mas agora... geladinho! Deliciosos Cones 

das formas BWB. Tudo prático, rápido e sem sujeira! Não perca essa oportunidade! Mais uma novidade 

pra você! Aula com degustação. Aula Promocional BWB. 

05-02 (Qua) 
9:30 

Caio Cezar 
3,99 

-BOLO JARDIM ENCANTADO- Uma decoração moderna em tons pastéis, explorando a linha baby de 

corantes Arcolor. Vamos criar um efeito esfumaçado, provocando um degradê no bolo, fácil de fazer e 

com materiais simples. Toque final com lindos laços, produção passo a passo. Aula com degustação e 

apostila complementar. Aula Promocional Arcolor. 

05-02 (Qua) 
14:00 

Danielle Bustilho 
19,99 

-ESPECIAL- DELÍCIAS COM LEITE EM PÓ- Quem nunca se surpreendeu em uma festinha com um 

docinho surpresa de LEITE EM PÓ? Venha aprender essa delícia de massa e suas diversidades: docinho, 

pastelzinho e muito mais! Aula com degustação. Não perca! 

06-02 (Qui) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

-OS SEGREDOS DO CHOCOLATE- DERRETER, COLORIR E SABORIZAR- A Páscoa se aproxima e esse 

é o momento de tirar todas as suas dúvidas sobre chocolate. A Mavalério traz essa aula versátil, 

ensinando o processo de derretimento, coloração e saborização dos chocolates. Aula com degustação. 

Aula Promocional Mavalério. 

06-02 (Qui) 
14:00 

Danielle Bustilho 
3,99 

-BOLOS CHOCOLATUDO- Aprenda com essa aula especial a confeccionar deliciosos bolos “TODINHO DE 

CHOCOLATE” com as lindíssimas formas da Sulformas. Tudo prático, rápido e muito saboroso! Aula com 

degustação. Aula Promocional Sulformas. 

07-02 (Sex) 

9:30 

Kátia Praça 

19,99 

-AULA DE BOLAS- FESTIVAL COM BOLAS CANUDO- 260- Venham fazer bichinhos e esculturas bem 

legais para alegrar e festejar! Venham crianças e mamães para uma manhã bem divertida. os balões 

são por nossa conta, você só precisa trazer uma bombinha manual. Não perca! 

07-02 (Sex) 
14:00 

Kátia Praça 

19,99 
 

-AULA DE BOLAS- ARCO FLORES COM SOL- Aprenda a fazer uma linda decoração com Arco Floral com 

Sol, Borboletas e Margaridas. Uma decoração versátil, que oferece um visual diferenciado na decoração. 

Pode ser utilizado como painel ou composição para diversos espaços na decoração da festa! Aula com 

apostila e tudo passo a passo! 

08-02 (Sab) 
9:30 

Gê Alencar 
19,99 

-DELÍCIAS DE OVOS DE COLHER- Vamos arrasar nas vendas de Páscoa! Sabores irresistíveis... bicho 

de pé, brigadeiro, brigadeiro branco, brigadeiro de morango e afins. Não perca! Aula com degustação. 

10-02 (Seg) 

9:30 

Claudia Thomaz 

3,99 

-DRIP CAKE- O BOLO DA MODA- Venha aprender uma deliciosa massa de bolo de chocolate decorado 

com chantininho e aquele ganache escorrendo, que só de olhar já dá água na boca! Faremos um bolo alto 

(12 cm ou mais), ideal para todo tipo de decoração. Não perca! Aula com degustação. Aula Promocional 

Selecta. 

10-02 (Seg) 
14:00 

Claudia Thomaz 

AULA KIDS- PRÁTICA 
19,99 

-DECORAÇÃO DE BISCOITOS- Que tal aproveitar as férias e colocar a criançada com a mão na massa? 

Traga sua (s) criança (s) para aprender a fazer biscoitos decorados nessa deliciosa aula prática! Traga seu 

avental e o restante é por nossa conta! Faça já sua inscrição! 

11-02 (Ter) 
9:30 

Alessandra Mauro 
3,99 

-OVOS DE PÁSCOA DECORADOS- Aprenda a fazer ovos de Páscoa abertos com recheios Pastoriza. Na 

decoração muita criatividade... coelhinho na banheira, decoração divertida com cenouras e muito mais. 

Aula com sorteio e degustação. Aula Promocional Pastoriza. 

11-02 (Ter) 

14:00 

Alessandra Mauro 

19,99 

-BALA DE COCO RECHEADA E TRADICIONAL- Aprenda passo a passo a preparação da tradicional bala 

de coco saborizada e recheada. Não perca! Aula com degustação. 

12-02 (Qua) 

10:00 

Rita Araujo 

3,99 

-OVOS DE COLHER GELADOS- Venha aprender a fazer deliciosos ovos de colher gelados. Prestígio, 

mousse de ninho com creme de avelã com pedaços de castanha e Morango com maracujá. Será feito em 

aula dois sabores passo a passo para você aprender e ganhar dinheiro nesta Páscoa. Inscreva-se já e 

garanta sua vaga para essas delícias. Aula Promocional Bom Princípio. 

12-02 (Qua) 
14:00 

Rita Araujo 
19,99 

-EMPADAS GOURMET- MÓD I - FAÇA E VENDA- Que maravilha aprender a fazer empadas gourmet 

para  vender. Empada Gourmet de Churros, Empada Gourmet de Romeu e Julieta, Empada Gourmet de 

chocolate com Nozes, Empada Gourmet de Baunilha com morango, Empada Gourmet de Laranja com 

chocolate e Empada Gourmet de Amêndoas com tâmaras. Será feito em aula três sabores diferentes para 

você se deliciar e tirar todas as suas dúvidas. Venha aprender a fazer Empadas Gourmet e a ganhar 

dinheiro trabalhando para você mesma. Aula com degustação. 

13-02 (Qui) 
9:30 

Andrea Vasconcelos 
3,99 

-PÁSCOA- AULA PARA INICIANTE- OVOS DE PÁSCOA E BOMBONS- Aprenda fazer ovos com 

cobertura fracionada e chocolate nobre. Acabe com suas dúvidas na técnica de temperagem. Bombons 

recheados com uma técnica super fácil! Conheça a real diferença entre cobertura fracionada x chocolate 

nobre. Aula com degustação. Aula Promocional Harald. 



13-02 (Qui) 
14:00 

Andrea Vasconcelos 
19,99 

-FAÇA & VENDA- BOLO RED VELVET E BROWNIE- Aprenda a fazer o bolo “vermelho” que nunca sai 

de moda com um delicioso recheio de ganache de cream cheese. Brownie de massa branca e massa 

escura. Aula com receitas e degustação. 

14-02 (Sex) 

9:30 

Anderson Alves 

3,99 

-AULA PRÁTICA- ROSA INGLESA- Aprenda em aula a montagem dessa bela rosa toda em açúcar. 

Oportunidade única! Material: 1 Massa de Flores Fine Line. Aula Promocional Fine Line. Máximo de 10 

alunos. 

14-02 (Sex) 
14:00 

Raquel Araujo 
19,99 

-AULA PRÁTICA- ROSETAS PERFEITAS- Aprenda fazer lindas e perfeitas rosetas que irão decorar seus 

bolos e tortas. Aula 100 % prática e cheia de técnicas. Tempo correto do batimento do glacê ou chantilly, 

como segurar a mangar, seus ângulos e hora correto e finalização. Material: 1 bico 1M e 1 manga de 

confeitar grande. 

15-02 (Sab) 
9:30 

Raquel Araujo 
19,99 

-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. Não perca! Aula com degustação. 

17-02 (Seg) 

9:30 

Wilson Brandão 

19,99 

-FAÇA E VENDA- SANDUÍCHE NATURAL E AÇAI CREMOSO ESPECIAL- Para um sanduíche perfeito, 

aprenda a fazer seu próprio pão (árabe, pão de hamburguer colorido e croissant integral) e pastas 

saudáveis. No verão o Açaí é venda certa! Aprenda a deixá-lo mais nutritivo, cremoso, com adição de 

frutas, sorvetes e cereais. Apostila completa. Aula com degustação. 

17-02 (Seg) 
14:00 

Wilson Brandão 
19,99 

-MASSA FOLHADA- Aumente sua renda vendendo folhados. Aprenda a fazer a massa mais versátil do 

Brasil. Você que acha difícil fazer massa folhada, essa aula foi feita para você. Aula com tudo feito passo a 

passo. Esta massa poderá permanecer congelada por até 3 meses. Serão ensinados as seguintes 

modelagens: mini folhados para buffet, mil folhas, biscoitos diversos, palmier, gravatinhas de queijo, etc. 

Aula com apostila e degustação. 

18-02 (Qua) 

9:30 

Ana Cristina 

3,99 

-BOLO FESTA NO BOTECO- Há sempre um bom motivo a ser comemorado! Aprenda a fazer vários 

detalhes para fazer um bolo de boteco em alto estilo. Um tema unissex que não sai de moda! Não perca! 

Aula Promocional Celebrate. 

18-02 (Qua) 
14:00 

Ana Cristina 
19,99 

-POPSICLE CAKE DIVERTIDO- Picolés de chocolate com recheios variados, deliciosos e criativos que 

você poderá vender em qualquer época do ano! Venha aprender a decorar! Lindos trabalhos com: pó 

dourado, nacarados, flores de açúcar, personagens e tudo que sua criatividade desejar. Tudo passo a 

passo. Aula com sorteio e degustação. 
 

 

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 o início da 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. 


