
 

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. 

VENHA CURTIR SUAS FÉRIAS AQUI, 

 AULAS COM PREÇOS ESPECIAIS PRA VOCÊ! 

DATA 

HORA 

PROFESSOR 
VALOR CURSOS DE JANEIRO/2020 

06-01 (Seg) 

9:30 

Barbara Oliveira 

19,99 

-VENHA SE UM EMPREENDEDOR DE SUCESSO NA CONFEITARIA- Além de confeiteira 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 isso em 1 aula só, mas venha sem 

pressa! Aprenda a fazer seu planejamento no inicio do ano para não ficar perdido a ano todo! 

06-01 (Seg) 

14:00 

Barbara Oliveira 

19,99 

-RECEITAS DE VERÃO- SORVETE DE ROCAMBOLE E PALETAS MEXICANAS- Faça e Venda! Leve 
novidade para seus clientes com deliciosas sobremesas refrescantes de verão! Nessa aula você irá 

aprender a fazer: Sorvete de Rocambole e Deliciosas Paletas Mexicanas (picolés com recheio) de um jeito 

super fácil. Aula com ficha técnica para você preencher, precificar e já sair vendendo. Aula com 

degustação. 

07-01 (Ter) 

9:30 

Gê Alencar 

19,99 

-BOLOS DA PAZ- CHEF GÊ ALENCAR- Direto dos Estúdios Globo... Venha descobrir os segredos dos 

bolos do horário nobre das novelas! A novela acabou, mas quem esquece as delícias... Bolo Mágico, Bolo 

Limão Acetinado, Bolo de Chocolate Úmido e Bolo de Côco Queimado. Tudo passo a passo. Faremos em 
aula 2 sabores. Não perca essa oportunidade! Aula com degustação. 

07-01 (Ter) 

14:00 

Luciana Lisboa 

3,99 

-TORTA DE SORVETE- Aproveite o verão e venha aprender a fazer uma receita deliciosa de Torta de 
Sorvete sabor Churros com doce de leite usando toda linha da Selecta Sorvetes. Uma receita com alta 

lucratividade e muito prática! Aula Promocional Selecta Sorvetes. Aula com degustação. 

08-01 (Qua) 

9:30 

Rita Araujo 

3,99 

-PREPARE-SE PARA A PÁSCOA- OVOS DE PÁSCOAS RECHEADOS - Venha aprender a fazer 

deliciosos ovos de Páscoa com casquinhas recheadas. Ovo de Páscoa trufado ao rum, ovo de páscoa de 

frutas vermelhas, ovo de páscoa de meio amargo com nozes. Não fique aí parado e prepare-se para a 

Páscoa com antecedência. Aula Promocional Bom Princípio. Aula com degustação. 

08-01 (Qua) 

14:00 

Rita Araujo 

19,99 

-ROCAMBOLE SALGADO- Aprenda a fazer um delicioso rocambole salgado. Massa super fácil de fazer, 

muito leve e delicioso. Pode ser de: bacalhau, frango, calabresa com bacon e camarão. Será feito em sala 

a massa e um sabor de recheio passo a passo para você tirar todas as dúvidas. Faça já sua inscrição! 
Aula com degustação. 

09-01 (Qui) 
9:30 

Anderson Alves 
3,99 

-ARRANJO FLORAL- Aprenda a montar um lindo arranjo com flores de açúcar. Dhalia será nossa flor 

mestre, com técnica de pintura e montagem completa.  Aula Promocional Fine Line 

09-01 (Qui) 

14:00 

Luciana Lisboa 

3,99 

-TRUFA DE CHAMPAGNE, CUPCAKE NA CASQUINHA DE CHOCOLATE E BOMBOM BROWNIE- 

Venha aprender a fazer essas delícias e dar início a atualização do seu CARDÁPIO DE PÁSCOA 2020. Não 

perca tempo e saia na frente! Aula Promocional Selecta Chocolate. Aula com degustação. 

10-01 (Sex) 

9:30 

Katia Praça 

19,99 

-AULA DE BOLAS - CURSO BÁSICO DE ARTE COM BALÕES- Conheça o que há de melhor no mercado 

de decoração com balões.  Aprenda a fazer projetos e orçamentos, decoração temática para eventos em 

salões e ao ar livre. Apostila com tabela (medida e quantidade). AULA com a participação dos alunos. 

Faremos: arco, coluna flutuante, pingente para teto. Aula com apostila, certificado happy day e muitos 

sorteios. Não percam! 

10-01 (Sex) 

14:00 

Katia Praça 

19,99 

- ESCULTURA DO PALHAÇO EM BALÕES E COMPLEMENTOS- TEMA: CIRCO- Aprenda a fazer uma 
linda escultura do palhaço, além de outras diversas decorações com o tema CIRCO. Um tema campeão na 

decoração de festa infantil. Uma aula cheia de idéias para arrasar na decoração da sua festa! Aula com 

apostila. Não perca! 

11-01 (Sáb) 

9:30 

Gê Alencar 

19,99 

-PÃO DE MEL- Conheça as variações de apresentação dos pães de mel: encapsulado, banhado, cone de 

mel e honney Box. Massa e formas de rechear passo a passo! Inove nas apresentações dessa delicia de 

doce! Aula com degustação. 

13-01 (Seg) 

9:30 

Cíntia Cakes 

19,99 

-NAKED CAKE ESPATULADO COM ALTURA DUPLA- Estaremos decorando um lindo Naked Cake de 

Altura Dupla com Flores e Drip Cake. Venha aprender conosco essa técnica que está super em alta. Aula 

com degustação! 

13-01 (Seg) 
14:00 

Ramides Bittencourt 
19,99 

-AULA PRÁTICA- COBERTURA DE BOLO COM PASTA AMERICANA E TÉCNICAS DE LAÇOS E 

QUINAS PERFEITAS- Nesta aula você fará a decoração de um lindo bolo com técnicas em pasta 
americana. Material: 1 rolo para abrir massa, 1 pasta americana fine line branca 800g, 1 corante rosa ou 

pink forte gel fine line, 1 jogo de estecas *opcional - tapete de silicone para abrir pasta americana. 

14-01 (Ter) 

9:30 

Alice Miralha 

19,99 

-AULA PRÁTICA- DOCINHOS MODELADOS- TEMA: FAZENDINHA- Aprenda passa a passo a massa, o 

ponto certo, a coloração e a modelagem. Leve para casa 4 bichinhos. Material: jogo de esteca simples, 

forminha para colocar os docinhos prontos e vasilha para transportar. Não perca! 

14-01 (Ter) 

14:00 

Alice Miralha 

19,99 

-PIPOCA GOURMET- Venha aprender essa delícia de pipoca! Ideal para festas, para as férias, para todos 

os lugares que cabem DELÍCIAS! Sabores: Ninho, Chocolate, Coco e Ovomaltine. Aula com degustação. 

15-01 (Qua) 

9:30 

Ronaldo Rodrigues 

19,99 

-FESTIVAL DE PANQUECAS- Vamos inovar na cozinha! Uma receita prática e deliciosa. Panquecas: 

coloridas, doces e integrais. Receita Bônus: LASANHA COM MASSA DE PANQUECA. Recheios variados! 

Encante seus clientes e amigos! Aula com degustação. 

15-01 (Qua) 

14:00 

Ronaldo Rodrigues 

19,99 

-CUZCUZ DE TAPIOCA GOURMET- É muita delicia em um prato só, não acha? Venha e saia com 

receitas e dicas para arrasar nesse verão! Sabores: Nutella, Prestígio, Brigadeiro, e por aí vai... Todos são 
geladinhos e saborosos! Aula com degustação. 

16-01 (Qui) 

9:30 

Danielle Bustilho 
-Aula Kids- Prática 

3,99 

-PIRULITOS DIVERTIDOS- Traga seu baixinho para passar uma manhã muito doce e com muito 
chocolate junto com a BWB. Nessa aula vamos fazer lindos, coloridos e deliciosos pirulitos que irão 

alegrar a manhã dessa galera linda! Não perca! Traga seu avental! Aula Promocional BWB. 

16-01 (Qui) 

14:00 

Danielle Bustilho 
-Aula Kids- Prática 

19,99 

-MINI CHEF- PIZZAS- Venha trazer seu Mini Chef para ter uma aula incrível com uma receita deliciosa 

de pizza com muita diversão. Nessa aula cada criança irá: fazer, rechear e assar seu próprio lanche e se 

divertir muito. Então não deixe seu baixinho de fora e faça sua inscrição. Traga seu avental! 



17-01 (Sex) 

9:30 

Queren Hapuque 

19,99 

-CHANTILLY- BOLO TRONQUINHO- Venha aprender a decorar um bolo usando técnicas diferenciadas 

com pintura, cactos e suculentas que deixará seu trabalho charmoso e sofisticado. Não perca! Várias 

dicas e sugestões! 

17-01 (Sex) 

14:00 

Elisangela Hentzy 

19,99 

-AULA PRÁTICA- BISCOITOS DECORADOS- Aprenda na prática a fazer a massa, assar e decorar seus 

próprios biscoitos. Passo a passo: pontos do glacê, decoração com pasta americana e papel arroz. Temas: 

Frozen e Chá de Bebê. Não perca a oportunidade. Super delicado e delicioso. Material: O valor do 

material será rateado em sala. 

18-01 (Sáb) 

9:30 

Gê Alencar 

19,99 

-BROWNIE- Conheça as variações de sabores e apresentações desse que faz a cabeça de todos. Do 

tradicional ao blond. E inove sua forma de ofertar a seu cliente um produto rico em sabor e apresentação. 
Aula com degustação. 

21-01 (Ter) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

-MINI OVINHOS- Vamos começar janeiro com o pé firme na páscoa! Venha aprender a confecção de 
lindos mini ovinhos que será a sensação durante toda a páscoa. Pequeno e bem jeitosinho, essa delícia 

pode ser vendida em qualquer embalagem, é só usar sua criatividade e arrasar na decoração! Aula 

Promocional Mavalério. Aula com degustação. 

21-01 (Ter) 

14:00 

 

 

 

Danielle Bustilho 

19,99 

-SOBREMESAS GELADAS- Não fiquem de fora dessa aula pra lá de gelada. Aprenda uma deliciosa 

receita de mosaico de gelatina, espuma de morango, sacolé de morango e chocolate e um delicioso frapê 

de maracujá. Corra e garanta sua vaga. Aula com degustação. 

22-01 (Qua) 

9:30 

Ana Cristina 

3,99 

-BOLO DECORADO COM ESPÁTULA E FLOR DE PAPEL ARROZ- O chantilly veio para ficar! Com as 

novas espátulas para chantilly da CELEBRATE, crie lindos efeitos visuais para lateral do seu bolo! Para o 

toque final, uma linda flor de papel arroz. Aula Promocional Celebrate. 

22-01 (Qua) 

14:00 

Ana Cristina 

19,99 

-PÃO A METRO- Cheirinho gostoso no ar! Venha aprender como é fácil fazer no seu forno caseiro um 
delicioso pão a metro super recheado e decorado. Todas as técnicas e dicas para fazer e vender! 1 metro 

de comprimento, uma linda trança de massa caseira e muitas dicas de recheio. Surpreenda seus clientes 

e familiares. Aula com degustação! 

23-01 (Qui) 

9:30 

Isabel Cristina 

15,99 

-BOLOS FUNCIONAIS- Você sabe o que é ALIMENTO FUNCIONAL? São alimentos que oferecem 

benefícios á saúde, além de suas funções nutricionais básicas. Nesta aula você vai aprender deliciosos 

bolos, zero açúcar com sugestões de zero glúten. Vamos fazer deliciosos bolos: de tâmaras, maçã com 

passas, nozes com aveia, banana com cacau e outros, tudo com muito sabor. Apostila com diversas 

receitas e degustação! 

23-01 (Qui) 

14:00 

Isabel Cristina 

19,99 

-BOLO CONFEITADO SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE- Atenção intolerantes e alérgicos! Vamos comer 
bolo confeitado! Nesta aula você aprende uma deliciosa massa, recheios, caldas, glacê e como decorar o 

bolo, tudo sem glúten e sem lactose. Não percam! Aula com apostila e degustação! 

24-01 (Sex) 

9:30 

Andrea Vasconcelos 

3,99 

-DELICIOSAS IGUARIAS FEITAS COM PANETONE- Sobrou Panetone? Vamos reciclar!  Panetone no 

pote e Pavetone. Pavê de panetone com recheio de abacaxi e chocolate com avelã. E para enriquecer 

ainda mais a nossa aula, que tal já começar a produção de ovos de Páscoa. Ovos com a casquinha 

recheado. Não fique de fora! Aula Promocional Harald. Aula com degustação. 

24-01 (Sex) 

14:00 

Andrea Vasconcelos 

19,99 

-DELÍCIAS DE TORTA REFRESCANTE- TÉCNICA DE CHANTILLY NO ARO- Torta crocante de 

amendoim com brigadeiro gourmet, torta mousse de maracujá e torta de brigadeiro branco gourmet com 

recheio de abacaxi. Massa de pão de ló com cobertura de chantilly. Aula com degustação. 

25-01 (Sáb) 
9:30 

Sandra Freitas 
19,99 

-MIX DE TÉCNICAS COM GLACÊ REAL- Nesta aula será ensinado as famosas técnicas de Brush 
Embroidery, marcações na lateral, poá, cestaria e a flor Camélia. Tudo elaborado com glacê real, passo a 

passo para que seu ano seja um sucesso e seus bolos tenham um acabamento impecável! 

27-01 (Seg) 

9:30 

Alessandra Mauro 

3,99 

-TARTELETES E BOMBAS- Aumente suas vendas acrescentando esses doces de confeitaria fina. Vamos 

fazer passo a passo essas duas massas que e sucesso em vendas com uso da linha de recheios pastoriza 

vamos rechear e decora não perca tempo reserve sua vaga aula show! Aula Promocional Pastoriza. 

27-01 (Seg) 

14:00 

Alessandra Mauro 

19,99 

-AULA DE BATIMENTO DE MASSA COM COBERTURA CHANTININHO- Aprenda técnicas 

fundamentais para massas perfeitas. Em aula,  batimento de massa, montagem de bolo no aro, cobertura 

de chantininho com trabalhos de bicos e recheio de ninho. Decoração com várias cores! Aula imperdível! 

28-01 (Ter) 

9:30 

Wilson Brandão 

19,99 

-PIZZAS- Venha aprender a fazer massas de pizza diversas: tradicional, integral, com cerveja e iogurte. 

Bordas grossa, fina e abiscoitada. Coberturas: doces e salgadas. Ideal para montar seu próprio negócio! 

Aula com degustação. 

28-01 (Ter) 

14:00 

 

Wilson Brandão 

19,99 

 

-LANCHEIRO- SALGADOS DE LANCHONETE- Ótima aula para quem pretende entrar no ramo de 
lanchonete e deseja empreender. Aprenda: joelho/ italiano (queijo e presunto), esfihas (carne, ricota, 

espinafre), cachorro-quente de forno (simples e recheado), pastelão (pizza fechada com vários tipos de 

recheios e reaproveitamentos), croissants recheados (semifolhados, feito com gordura para folhar). Tudo 

feito em aula. Apostila completa. Aula com degustação. 

29-01 (Qua) 

9:30 

Bruna Souza 

14,99 

-BOLO DE CHANTILLY AVELUDADO- Quer se destacar no mercado e fazer aquele bolo diferenciado 

com a técnica de aveludado? Não conhece essa novidade? Então vem comigo e aprenda tudo passo a 

passo. Aula com degustação. 

29-01 (Qua) 
14:00 

Bruna Souza 
19,99 

-AULA PRÁTICA- CHANTILLY- SHOW DE BICOS- Venha aprender e aprimorar suas técnicas nos bicos 

de confeitar, para que seus acabamentos nos bolos de chantilly fiquem perfeitos. Material: Bicos: 
21,104,123, 3 matrizes, 3 mangas de confeitar, 1 bolo de isopor 15x10, 1 prato 20cm, touca e perfex. O 

valor do chantilly será rateado na sala. 

30-01 (Qui) 

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. Aula com degustação. 

30-01 (Qui) 

14:00 

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 rateado em sala. 

31-01 (Sex) 

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. Então não fique de fora e faça já sua inscrição. Aula Promocional 

Sulformas. Aula com degustação. 

31-01 (Sex) 

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 Promocional BWB. 
 

 

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. 


