
                                                                                                                                                                                                                   
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 JULHO 

01-07 (Seg) 

9:30 

Anderson Alves 

3,99 

-AULA PRÁTICA- PERSONAGENS DA DISNEY MODELADOS PARA BOMBOM- Aprenda montar modelagens no 
bombom. Diversos personagens da Disney. Material: 5 bombons Serenata do amor, 1 pasta americana 800g. 

Fine Line, 1 conjunto de estecas, pincel fino, touca, perfex e avental. 

01-07 (Seg) 
14:00 

Fernanda Novaes 

29,99 

-AULA PRÁTICA- ROSA BRASILEIRA- Aprenda na prática a fazer a linda rosa brasileira. Passo a passo para 

decorar seus bolos com lindos arranjos. Material: jogo de cortador de pétala 3 tamanhos, 1 cortador de folha, 1 

cortador de sépala, pasta pra flores, rolo para abrir pasta, base de silicone, tesoura de ponta fina, jogo de estecas, 
avental, touca e perfex. 

02-07 (Ter) 
9:30 

Barbara Oliveira 

24,99 

-BOLO ESCULPIDO DE GRAVATA- Dia dos Pais chegando, então a hora é agora! Aprenda como é fácil esculpir 
um bolo à mão para presentear o papai ou vender para seus clientes! Bolo esculpido com ficha técnica e 

precificação! Tenha muito lucro e diga não ao prejuízo! 

02-07 (Ter) 
14:00 

Barbara Oliveira 

24,99 

-GLOW CAKE, CHANTILLY ESTABILIZADO E DESENHO VAZADO- Aprenda 3 técnicas diferenciadas em um 

único bolo! O chantilly que não derrete em tempos quentes, decoração de coração vazado e ainda... batimento de 

massa, calda, recheio, prensagem, precificação, dicas de venda e validade. Aula com brindes e degustação. 

03-07 (Qua) 
9:30 

Cíntia Cake 

19,99 

-RUFFLE CAKE- Qual o tipo da festa? Moderna ou tradicional? De dia ou à noite? Esse bolo combina com todos os 
tipos de festas, horários e está em alta! Aprenda como usar a técnica de bolo com babados (Ruffle Cake) e arrase 

com seus clientes! 

03-07 (Qua) 
14:00 

Cíntia Cake 

29,99 
-NAKED CAKE ESPATULADO- Aprenda a fazer um lindo Naked Cake, desde a massa, prensagem, estrutura, 

espatulagem, ponto certo do recheio até a decoração final com flores naturais. Aula com apostila e degustação. 

04-07 (Qui) 
9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

-PIPOCA GOURMET- Venha aprender como fazer deliciosas pipocas gourmet, tenho certeza que será uma 

maravilhosa fonte de renda para o ano inteiro. Então corra e garanta sua vaga. Esperamos vocês! Aula 

Promocional Mavalério. Aula com degustação! 

04-07 (Qui) 

14:00 

Danielle Bustilho 

3,99 

-BOMBOM DE PISTACHE, TRUFA DE BANANA E VERRINES DE MARACUJÁ- Aprenda a fazer essas delícias, 

com as pastas saborizantes BLEND. Use a abuse dessa nos bombons finos. Faça a diferença nos sabores com seus 

clientes. Aula Promocional Blend. Aula com degustação! 

05-07 (Sex) 

9:30 

Ana Pedrosa 

29,99 

-BOLOS REGIONAIS- Conheça e aprenda a fazer as delícias espalhas pelo Brasil. Bolo MANÉ PELADO de Góias, 
Bolo ROMEU E JULIETA de Minas Gerais e o Bolo PAMONHA de Pernambuco. Deliciosos bolos para aumentar sua 

renda neste período de Festa Julina e o ano todo. Aula com degustação. 

05-07 (Sex) 

14:00 

Ana Pedrosa 

29,99 

-FESTIVAL DE DOCES JULINOS- Venha aprender as delícias dos Arraiás, não perca essa oportunidade! 

QUEIJADINHA, BOMBOCADO E PÉ DE MOÇA, nunca perde seu encanto. Venha aprender e surpreender seus 

clientes e amigos. Aula com degustação. 

06-07 (Sáb) 

9:30 

Ramid Bittencourt 

3,99 

-BOLO “CAPITÃO MARVEL”- Uma versão exclusiva de bolo para o novo filme da Marvel que está fazendo o 
maior sucesso! Toda decoração do bolo será feita com produtos Fine Line! Aula com sorteio! 

08-07 (Seg) 

9:30 

Alessandra Mauro 

3,99 
-BOLO NO POTE PASTORIZA- Aprenda batimento de massa ideal para o bolo no pote e tortas com montagem e 

dicas simples! Sugestões para casamento e 15 anos! Tudo com produtos Pastoriza!  

08-07 (Seg) 

14:00 

Alessandra Mauro 

24,99 

-AULA DE FONDADOS E CARAMELADOS- Aprenda passo a passo, tudo sobre doces fondados e caramelados. 

Uma aula repleta de técnicas para doces perfeitos com decorações clássicas: infantil e temática. Dicas de 
congelamento. Aula com degustação. 

09-07 (Ter) 

9:30 

Caio Cesar 

3,99 

-BOLO QUADRICULADO COLORIDO- Pensando em novas idéias para criar bolos que impressionam e também 

seja uma surpresa na hora do corte? Um bolo multi colorido, com uma montagem super diferente, que vai ser um 

grande sucesso no seu portfólio. Nesta aula vamos apresentar a LINHA VELVET, de preparos para massas, com 10 

cores lindas e sem gosto residual de corante. Você não pode ficar de fora dessa! Aula Promocional Arcolor. Aula 
com degustação! 

09-07 (Ter) 

14:00 

Caio Cesar 

3,99 

-CUPCAKES MODELADOS PARA FESTAS JUNINAS- Quer aumentar o seu repertório e vender cupcakes 

decorados? Essa aula foi pensada para você. Vamos criar decorações fáceis de reproduzir e com um excelente 

resultado.  Nesta aula vamos aprender a fazer um casal de caipiras, estampa xadrez, milho e outras decorações 

em pasta americana. Aula Promocional Arcolor. 

10-07 (Qua) 

9:30 

Gê Alencar 

29,99 

-BOLO DO AMANHÃ- Aquela fatia de bolo que os convidados levam para casa ao final da festa, já pode estar 
pronta e cheia de charme. A festa pode continuar em casa no DIA SEGUINTE! Aula com degustação! 

10-07 (Qua) 

14:00 

Gê Alencar 

29,99 

-MINI SOBREMESAS- Venha descobrir comigo, como deixar mini sobremesas lindas e apaixonantes aos olhos 
dos seus convidados. Só pra dar água na boca: mini pudim, quindim... e muito mais! Aula com apostila e 

degustação. 

11-07 (Qui) 

9:30 

Ana Cristina  

3,99 

-BOLO FESTIVAL DE GULOSEIMAS- Você sabia que a moda agora é decorar bolo com guloseimas? Surpreenda 

seus convidados com um lindo bolo cheio de: cupcakes, pipoca, sorvete, Tudo elaborado em pasta comestível. 

Muitas dicas para garantir seu sucesso! Aula promocional Celebrate.  

11-07 (Qui) 

14:00 

Ana Cristina 

29,99 

-BOLO COM BICOS DE CONFEITAR EMBUTIDO- Novidade, você aprende aqui! Aprenda fazer um maravilhoso 

falso pão de ló com rendimento extraordinário... 5 formas de 20cm em uma só massa!!!A decoração fica por conta 
dos detalhes e beleza dos bicos de confeitar embutidos! Venha e confira! Aula com degustação!  

12-07 (Sex) 
9:30 

Elizete Garrão 
3,99 

-BOLO DE CHANTILLY TEMÁTICO DISNEY- Aprenda a diferença de cada chantilly, ponto correto, tingimento, 

utilização de bicos e espátulas na decoração de um bolo regado com a calda 3 leites Hulalá.O tema será Disney,a  
decoração com babado deitado e aplicação de topper para compor o personagem. Aula Promocional Hulalá. Aula 

com degustação e sorteio!  

12-07 (Sex) 
14:00 

Elizete Garrão 
3,99 

-BOLO VINGADORES- Bolo decorado com pasta americana. Aprenda usar corretamente a pasta na cobertura, 

tingimento e as diferenças da pasta de flores para modelagens em uma linda decoração no tema mais falado no 

momento. Aulas Promocional MIX. 

13-07 (Sáb) 

9:30 

Sandra Freitas  

29,99 

-AULA PRÁTICA- CUPCAKES DECORADOS COM FLORES EM BICOS- Sem idéias para decorar cupcakes? 
Participe dessa oficina e aprenda a fazer lindas flores: flor em espiral, rosa silvestre dupla, flores instantâneas com 

bicos russos e crisântemos. Passo a passo com glacê real. Material: bicos: 244 (russo), 13, 14, 2D, (352 ou 349) 

, 4 matriz peq., 6 mangas, pino ou base para flor, tesoura, espátula, avetnal, touca e perfex. 

15-07 (Seg) 

9:30 

Wilson Brandão 

29,99 

-FESTIVAL DE MASSAS CONGELADAS- Nhoque industrial, lasanha e empadão, massas tradicional e suas 

variações.  Aprenda  a fazer deliciosos molhos branco e vermelho. Montagem de quentinha com massa e recheios 

em diversos tipos de embalagens. Noção de custo, CONGELAMENTO e armazenamento. De brinde...RECEITA DE 
PANQUECA!!! Saia do vermelho e venha faturar! Aula com degustação! 

15-07 (Seg) 

14:00 

Wilson Brandão 

29,99 

-INTENSIVO DE SALGADINHOS PARA BUFETT- Técnicas simples e fácil para você transformar sua cozinha em 

uma mini fábrica. Aprenda a fazer quatro tipos de massas com deliciosos sabores: massa de milho, queijo e carne 

e uma massa básica para salgados a base de frango. Técnicas que irão deixar seus salgados ainda mais saborosos. 

Além de dicas de armazenamento e de congelamento. Tire todas as suas dúvidas, confeccionando essas delícias. 
Aula com degustação! 

 



16-07 (Ter) 
9:30 

Vagner Sensashow 
29,99 

-IMPERDIVEL 4X1- MASSA + RECHEIO + PRENSAGEM + CHANTILLY ESTABILIZADO= AULÃO! Não perca 

essa oportunidade de aprender passo a passo a montagem completa de um bolo! Aula com sorteio e degustação! 

16-07 (Ter) 

14:00 

Natalia Sampaio 

29,99 

-AULA PRÁTICA- MODELAGEM EM PASTA AMERICANA PARA INICIANTES- Venha aprender passo a passo a 

modelagem dos Bichinhos do Jardim Encantado. Decorações que poderão ser aplicadas em bolos, cupcakes e 

muito mais! Material: tapete de silicone, rolo para abrir pasta, jogo de esteca, isopor 20x8cm, 1 folha de celofone 

transparente, avental, touca e perfex. 

17-07 (Qua) 

9:30 

Alessandra Mauro 

3,99 

-BOLO FORMATO BUQUÊ- Aprenda a decorar um bolo me formato de buque de flores. Tudo passo a passo com 

os deliciosos recheios PASTORIZA que traz praticidade e sabor ! Aula Promocional Pastoriza.  

17-07 (Qua) 

14:00 

Alessandra Mauro 

29,99 

-INICIANTES DA CONFEITARIA- Tudo tem um começo... O BOLO! Acabe com o medo e venha aprender passo 

a passo: batimento de massa, montagem no aro, CHANTININHO E TÉCNICA DE TRANSFER COM GELATINA. 
Apostila com Festival de Recheios! Aula com degustação. 

18-07 (Qui) 

9:30 

Simone Telles 

19,99 

-MONO PORÇOES- Venha aprender a trabalhar as -mono porções-, porções individuais de sobremesas 

sofisticadas, passo a passo: massa, montagem e deliciosos recheios. Irresisitiveis sabores: Rafaelo, Ferrero 

Rocher, Oreo e 6 leites especiais. Aumente sua renda! Aula com degustação. 

18-07 (Qui) 

14:00 

Mauro de Lucca 

3,99 

-BOMBOM DE CARAMELO DE GENGIBRE, CHOCOLATE QUENTE COM AVELÃS E GATEAU VOYAGE DE 

PASSAS AO RUM- Inverno gostoso, é inverno SICAO. Maravilhas para passar o inverno bem gostoso e ao lado de 
quem se ama com estas delícias. Aula Promocional Chocolates SICAO. Aula com degustação. 

19-07 (Sex) 

9:30 

Verônica Casseres 

24,99 

-CUPCAKES DECORADOS- TEMA BICHINHOS DA FLORESTA- Aprenda passo a passo a fazer modelagens do 

rosto dos bichinhos e 2D modelado. Tem o leão, hipopótamo, macaco, girafa e elefante. Valorize suas encomendas 

com a deliciosa pasta americana caseira, faremos em aula! Ponto certo, tingimento e sabor! Sorteios dos 

cupcakes decorados no final da aula. 

19-07 (Sex) 

14:00 

Verônica Casseres 

24,99 

-BOLO CAIXA DE PRESENTE EMBRULHADO- Vamos aprender a decorar um bolo quadrado, forrado com glacê 

mármore estampado. Sabor leite condensado. Com lindo laço feito de fitas com massa elástica. Apostila com 
receita. Aula com degustação.   

20-07 (Sab) 

9:30 

Beth Holtz 

29,99 

-BRIGADEIRO GOURMET TEMÁTICO- Brigadeiro é bom... gourmet,bom D+, agora TEMÁTICO? Para tudo!!! 

Modelagens infantis e casamento. Surpreenda com essa decoração diferenciada! Tudo passo a passo!  

22-07 (Seg) 

9:30 

Danielle Bustilho 

19,99 

-FESTIVAL DE MASSAS DE BOLO- Faça parte desse dia que será muito produtivo e útil para todo o ano, seja 

para venda ou para o fim da tarde! Aprenda deliciosas massas de bolo como: red velvet, chocolate, pão de ló, 

churros e amanteigado. Não fique de fora! Aula com degustação 

22-07 (Seg) 

14:00 

Danielle Bustilho 

19,99 

-FESTIVAL DE BOLOS E RECHEIOS- Aprenda a utilizar as massas da aula anterior e montar lindos bolos: drip 

cake, naked cake e dressed cake com deliciosos recheios fáceis e rápidos de fazer. Esperamos por você! Aula com 
degustação. 

23-07 (Ter) 

9:30 

Gilsara Ferreira  

29,99 

Prática para Crianças 

-AULA PRÁTICA- OFICINA DE CUPCAKES KIDS E TEENS- Seu baixinho pode se tornar um mini Chef, 

colocando a mão na massa e aprendendo a fazer deliciosos bolinhos que fazem sucesso em muitos eventos e já 

assam recheados. Várias brincadeiras e muita diversão. Os chefs kids irão por a mão na massa e fazer a massa 

dos cupcakes, decoração com chantilly e vários confeitos! Crianças de 6 à 12 anos. Aula com Receita e Certificado!  

23-07 (Ter) 
14:00 

Gilsara Ferreira  

29,99 

Prática para Crianças 

-AULA PRÁTICA- OFICINA DE PIRULITOS DE CHOCOLATE KIDS E TEENS- Seu baixinho vai se divertir 

enquanto se torna um Mini Chef, colocando a mão na massa e fazendo lindos pirulitos decorados com pasta 
americana.  Oficina com muita diversão, músicas e brincadeiras com a Branca de Neve. Cada Chef irá decorar e 

levar pra casa 2 pirulitos. Crianças de 6 a 12 anos. Aula com certificado.  

24-07 (Qua) 

9:30 

Kátia Praça 

9,99 

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

decoração de bolões. Aprenda a fazer projetos e orçamentos, decoração temática para eventos em salões e ao ar 

livre. Apostila com tabela (medida e quantidade). Aula com participação dos alunos. Feremos: arco, coluna 
flutuante, pingente para teto. Aula com apostila, certificado, e muitos sorteios. 

24-07 (Qua) 

14:00 

Kátia Praça 

34,99 

-AULA DE BOLAS- ARCO DESCONTRUÍDO- MICKEY E MINNIE- Super versátil, com idéias para vários temas! 

Vamos montar um arco desconstruído com balões alumínio da Happy Day, balão marmorizado, perolado, 

metalizado e impressos. Técnicas e novidades em balões nacionais e importados. Aula com apostila.  

25-07 (Qui) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

-DRESSED CAKE- Vamos nos animar que a BWB trouxe uma grande novidade. Depois de tantos pedidos...  

chegaram nossas lindas placas para DRESSED que faz bolos de 20 e 25 cm. Aprenda a utilizar e montar seu lindo 

bolo com muitas técnicas, novidades e diversão. Aula Promocional BWB. 

25-07 (Qui) 

14:00 

Danielle Bustilho 

3,99 

- PRÁTICAS TORTAS DE LIQUIDIFICADOR- Com a Sulformas tudo fica prático, rápido, gostoso e lindo. Venha 
participar dessa aula e aprenda a fazer deliciosas tortas de liquidificador. Venda certa! Aumente sua renda! 

Garanta sua vaga! Aula Promocional Sulformas. 

26-07 (Sex) 

9:00 

Lorena e Dan 

(@doceriacoutinhorj) 

44,99 

-AULA PRÁTICA- DECORAÇÃO DE CUPCAKES- Aprenda a fazer e decorar lindos cupcakes! Cada aluna levará 

para casa: 4 cupcakes decorados por si, 2 de chantininho e 2 de pasta americana.  Apostila completa: massa, 

recheio e cobertura de Chantininho. Material: Por nossa conta! Aguardamos você! 

26-07 (Sex) 
14:00 

Lorena e Dan 

(@doceriacoutinhorj) 

44,99 

-AULA PRÁTICA- DRIPCAKE- Nessa aula você vai aprender: espatulado perfeito, aplicação de confeitos, técnicas 

de efeito escorrido, decoração de bicos, cobertura resistente ao calor, técnicas de derretimento de chocolate. 

Material: 1 bolo de isopor 15cm x 10alt., 1 prato de bolo cakeboard, touca, avental e perfex.  

27-07 (Sáb) 

9:30 

Gê Alencar 

29,99 

-TARTALETES- Venha descobrir o segredo dessa massinha leve, amanteigada e versátil. Deixe sua imaginação 

criar os melhores recheios e terá em um único produto com uma infinidade de possibilidades. Sua versatilidade 
permite estar presente em diversas ocasiões! Não perca! Aula com degustação! 

29-07 (Seg) 

9:30 

Gláucio Abravanel 

39,99 

-FESTIVAL DE BROWNIE GOURMET- Duvidas ou dificuldades de assar, preparar ou rechear Brownie? 

Esperamos por você! Uma delícia que dá sabor a qualquer ocasião. Não perca essa oportunidade! Aula com 

apostila e degustação. 

29-07 (Seg) 

14:00 

Gláucio Abravanel 

39,99 

-FESTIVAL DE TORTAS GOURMET- Vamos faturar uma renda extra... 3 tipos de de tortas gourmets 

maravilhosas nos sabores de Limão, Chocronte e Ninho com Morango. Seja seu próprio patrão! Aula com apostila e 

degustação. 

30-07 (Ter) 

9:30 

Andrea Vasconcelos 

3,99 
-BOMBONS DE FRUTAS VERMELHAS E BROWNIE- Presente que aquecem o coração. Bombons de frutas 
vermelhas e Brownie perfeito, embalados para presente. Aula promocional Harald. Aula com degustação. 

30-07 (Ter) 

14:00 

Andrea Vasconcelos 

39,99 

-SHOW DE TORTAS- TORTA SALGADA, TORTA CROCANTE DE AMENDOIM E TORTA TRUFADA DE CEREJA. 
Torta salgada com montagem no aro, massa de pão caseiro (congelamento especial por 90 dias), cobertura de 

glacê de batata com requeijão, recheio de frango, decoração com papel de arroz e acabamento especial. Tortas 

doces: montagem no aro diferenciada! Ao ser retirado o aro a torta já saí com chantilly , recheada e nivelada!!! 

Massa de pão de ló e recheios gourmet. Aula com degustação. 

31-07 (Qua) 

9:30 

Beth Holtz 

29,99 
-PÃO DE MEL DECORADO PARA FESTAS INFANTIS- Venha aprender essa delícia de pão de mel e diversas 

decorações infantis para enriquecer e encantar a mesa de doces da sua festa e de seus clientes! Não perca! 

31-07 (Qua) 
14:00 

Rose Gomes 
34,99 

-AULA PRÁTICA- COLORIMETRIA COM PASTA AMERICANA- Aprenda a trabalhar com mistura de cores: 

vintage ou secas, marsala, pele, living coral e outras... prepare a cor do momento "rosê" ou "rosa seco". Monte 
sua paleta de cores sem mistérios. Material: tapete de silicone ou plástico grosso transparente para abrir pasta, 1 

rolo pequeno para abrir pasta, 1 cortador redondo de 2cm ou 3cm,  1 perflex e 1 pasta "L" transparente A4.  
 

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.  

Obs:* Evite o cancelamento de aulas, fazendo sua inscrição antecipadamente! As Aulas devem ser marcadas com antecedência, pois as vagas são limitadas. – Atenção!!! 
Só trocaremos o dinheiro da reserva de aula por outra aula caso sejamos avisados da desistência no mínimo 2 dias antes da aula.- Não é permitida a presença de crianças, 

bebês, acompanhantes  e nem de Filmadoras! Pode Trazer máquina fotográfica para tirar fotos!-Nossas cadeiras são numeradas, evite atrasos, pois sua cadeira é 
garantida até 15 minutos após o inicio da aula. Aceitamos todos os cartões de crédito. Aulas Práticas, máximo de 15 alunos. 


