
                                                                                                                                                                                                                   
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 JUNHO 

01-06 (Sáb) 
9:30 

Danielle Bustilho 
19,99 

-CHURROS GOURMET- Venha aprender e desvendar o mistério de como confeccionar deliciosos Churros 

Gourmet. Aprenda fazer a massa, fritar e fazer alguns molinhos para acompanhar essas gostosuras!Aula 

com degustação! 

03-06 (Seg) 
9:30 

Diana Carla 
3,99 

-BEM CASADO DE CHOCOLATE- Que tal aprender a fazer um bem casado de chocolate com a Cacau 

Foods? Em aula faremos uma massa saborosa de chocolate, dicas de recheio, calda, montagem e 

embalagem. Aula Promocional Cacau Foods. Aula com degustação! 

03-06 (Seg) 
14:00 

Diana Carla 
3,99 

-DRIP CAKE- Venha se deliciar e aprender uma massa maravilhosa e muito saborosa, um recheio 

irresistível e leve, que aceita variações. Dicas e técnicas corretas para obter um chantilly com uma 
textura incrível! Aula Promocional Bom Princípio. Aula com degustação! 

04-06 (Ter) 
9:30 

Danielle Bustilho 
3,99 

-ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS- CHOCOLATES ERÓTICOS- Venha se divertir e tirar suas dúvidas 

sobre chocolates nessa aula que pode trazer um grande lucro no Dia dos Namorados! Aula Promocional 

BWB. Aula com degustação! 

04-06 (Ter) 
14:00 

Danielle Bustilho 
19,99 

-AULA DE DOCES ERÓTICOS- Cupcakes e chocolates eróticos? O Dia dos Namorados é uma ótima 

oportunidade para associar seu negócio a desejos e histórias que seus clientes querem viver! kits de 

doces afrodisíacos, por exemplo. Por isso, nesse curso, você vai aprender a fazer doces para momentos 

de romance e amor, preparando recheios afrodisíacos de doces para lá de inusitados! Aprenda novas 

técnicas, inove seu cardápio aumentando suas vendas. 

05-06 (Qua) 
9:30 

Raquel Araujo 
19,99 

-AULA PRÁTICA- PASTA AMERICANA- Sabendo das suas dúvidas e atendendo pedidos, aula 100% 
prática. Venha colocar a mão na massa, usando o conhecimento e técnicas de pasta americana. Quinas 

perfeitas e sem mistérios! Trazer Material: 1 isopor de 20cm. 1 pasta americana de sua preferência, 1 

prato reto de 25cm e 1 rolo para abrir a  pasta. 

05-06 (Qua) 
14:00 

Elizete Garrão 
44,99 

-AULA PRÁTICA- FLORES EM PAPEL ARROZ- Chegou a hora de fazer flores de PAPEL ARROZ, aula 

totalmente prática e material para uso em aula incluído. Aprenda a fazer: rosa, botão, e folhas, pintura 

seca em pó aveludado e montagem de arranjo aramado. Cada aluno saíra com seu buquê. Trazer 

Material:  boleador grande, pincel cerda macia/médio e perfex.  

06-06 (Qui) 
9:30 

Vanderlei Ramos 
29,99 

-ROSAS DE BALAS MASTIGÁVEIS- Surpreenda seus clientes com lindas rosas feitas com BALAS, super 

econômico. Aprenda o ponto certo do chantilly usando o bico folha, bico de babados e o uso das balas de 
iogurte, abacaxi e coco para decorar o bolo. 

06-06 (Qui) 
14:00 

Luciana Lisboa 
39,99 

-BOUQUET DE BOMBONS E TRUFAS ALCOOLICAS- Uma explosão de sabores para o dia dos 

Namorados, surpreenda com combinações apaixonantes. Trufas de Conhaque, Cachaça com especiarias e 

Champagne. Aula com degustação! 

07-06 (Sex) 
9:30 

Alice Miralha 
34,99 

-BOLOS CASEIRINHOS- Produto inovador que veio para facilitar a vida dos confeiteiros por sua 

praticidade! Aprenda a fazer os bolos que estam fazendo o maior sucesso! Apostila com receitas de 

massa, recheio e muitas dicas! Um faça e venda maravilhoso! Aula com degustação! 

07-06 (Sex) 
14:00 

 
Simone Telles 

29,99 
 

-AULÃO DE HAMBURGUER GOURMET- Está em dúvida de como ganhar dinheiro? Foi pensando em 

você que preparamos uma aula de HAMBURGUER GOURMET, irresistível! Aprenda tudo sobre 

fermentação, como fazer o seu pão de hambúrguer, saborizar  a massa dos seus hambúrgueres, molhos, 
higienização das saladas e... detalhe... vamos fazer a carne do hamburguer em aula!!! Não perca! Aula 

com degustação! 

08-06 (Sáb) 
9:30 

Sandra Freitas 
24,99 

-MÁRMORE ECONÔMICO- Bolo lisinho? Chegou a oportunidade que faltava!Aprenda a fazer um 

mármore econômico e bem branquinho. Com aro e muitas dicas para deixar seu bolo totalmente 

nivelado!Aula com apostila e degustação! 

10-06 (Seg) 
9:30 

Kátia Praça 
24,99 

-ARTE COM BALÕES- MIL IDÉIAS PARA DECORAR SEUS EVENTOS. Novos modelos para construir: arcos, 

colunas, molduras, painéis, e peças para decoração aérea. Decorando em vários estilos e temas: festa 

infantil, 15 anos, casamento e festas temáticas. Utilizamos balões nacionais e importados. ULTIMAS 

NOVIDADES E TEDÊNCIAS DO MERCADO. Aula com apostila, receitas e gráficos. Katia Praça- 25 anos no 
mercado de eventos. 

10-06 (Seg) 
14:00 

Kátia Praça 
39,99 

-ARTE COM BALÓES- SUPER TENDÊNCIA PAINEL DESCONTRUIDO *Tema Jardim Encantado* - 
Montagem passo a passo de um super painel pata temas de jardim, floresta entre outros. Complementos 

como: nuvem, borboleta, flores e arco-iris. Utilizamos balões alumínio, metalizado, importados e 

impressos. Aula com apostila. 

11-06 (Ter) 
9:30 

Danielle Bustilho 
3,99 

-BOLOS JUNINOS CASEIRINHOS- Venha aprender essas delícias e ganhar dinheiro! Bolo de paçoca e 

milho que já são assados direto na forma que vai ao forno, e mais... como resfriar e congelar. Tudo com 

muita praticidade e facilidade. Ganhe tempo e dinheiro, juntos! Aula Promocional Sulformas. 

11-06 (Ter) 
14:00 

Danielle Bustilho 
 19,99 

-BROWNIE E SUAS DIVERSIDADES- Venha aprender 2 massas de Brownie que irá fazer o maior 

sucesso entre os amigos e clientes. Super dicas para seu brownie ficar fofinho e bem gostoso!Sabores: 
ninho, chocolate e morango. Aula com degustação! 

12-06 (Qua) 
9:30 

Anderson Alves 
3,99 

-DOCES FONDADOS COM JÓIAS- Aprenda em aula a fazer doces finos, com lindos detalhes de joais 

comestíveis! Monte sua mesa e de um toque de glamour! Aula Promocional Fine Line. 

12-06 (Qua) 
14:00 

Raquel Araújo 
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. Não perca! 

13-06 (Qui) 
9:30 

Ana Cristina 
3,99 

-BOLO DECORADO COM BICOS RUSSOS- Precisando de um bolo feminino? A Celebrate traz pra você 
um verdadeiro Show de Bicos. Aprenda os segredos do glacê real e a decorar uma silhueta feminina 

utilizando o bico perlê e um lindo arranjo floral com os BICOS RUSSOS. Tudo passo a passo. Aula 

Promocional Celebrate. 

13-06 (Qui) 
14:00 

Ana Cristina 
29,99 

 

 

-AULA PRÁTICA- RENDA RENASCENÇA- BICOS DE CONFEITAR- Bolo Renascença, lindo trabalho que 

imita renda feita em bico e pasta com acabamentos primorosos e finalização perfeita. Aula totalmente 

prática, venha enriquecer seus conhecimentos e valorizar sua arte em bicos de confeitar. Trazer 

Material: bicos: perle nº 2 ou 3, 200grs de massa de flores,  jogo de cortadores de pétalas, 1 manga de 

confeitar, 1 matriz, perfex, tesoura, rolinho de abrir pasta, touca e avental.O glacê será dividido  em aula. 

O aluno deverá trazer de casa: 1 bolo de isopor de 15cm por 12 de altura coberto com pasta da cor da 
sua preferência em uma tábua ou prato de 25cm. 

 



14-06 (Sex) 
14:00 

Chef Rodrigo Oliveira 
3,99 

DOCINHO PÉ DE MOÇA, TORTA JUNINA DE AMENDOIN COM PEDAÇOS E CREME DE AVELÃ, 
TORTA PÉ DE MOLEQUE- VABENE- Uma aula com delícias juninas, para você renovar seu cardápio e 

deixar seus clientes com água na boca! Encante com as delicias VaBene. Aula com degustação. 

15-06 (Sáb) 
9:30 

Alessandra Mauro 
44,99 

Aula Prática para crianças 

-AULA PRATICA- KIDS - MINI CHEF PRÁTICA DE BISCOITOS DECORADOS- Uma manhã dedicada 

a criançada! Aprenda a arte de decorar lindos biscoitos amanteigados passo a passo. Leve sua produção 

para casa ou deguste-a aqui mesmo!!! Trazer Material: 1 conjunto de estecas, 1 pincel, 1 jogo de 

cortador redondo, rolo para abrir pasta, touca e avental.  

17-06 (Seg) 
9:30 

Claudia Thomaz 
24,99 

-MAÇÃ CARAMELADA- “CARAMEL APPLE”- Uma febre nos EUA que está chegando no Brasil! São 

deliciosas maçãs com uma camada de caramelo, chocolate e o que mais a sua imaginação permitir! 

Aprenda a transformar simples maçãs numa delicia que encantam adultos e crianças! 

17-06 (Seg) 
14:00 

Claudia Thomaz 
39,99 

-AULA PRÁTICA- BICOS DE CONFEITAR- Aprenda lindos trabalhos com os bicos Pitanga, Folha e 

Pétala. Aprenda a fazer Conchas, Cestas, Acabamentos, Rosas e Folhas. Somente farão a aula esta aula 
os alunos que estiverem com o material. Trazer Material: manga de confeitar, matriz pequena, tesoura, 

500 g de mistura para glacê Mix, 1 colher (sopa) ou espátula,  bicos: pitanga nº 18, pétala nº 104, 

miosótis nº 129 e folha nº 352, base (pino)para flor P, perfex, avental, touca descartável, bolo de isopor 

de 15cm de diâmetro e 8cm de altura com prato/tábua ou base.  

18-06 (Ter) 
9:30 

Andrea Vasconcelos 
3,99 

-BOMBONS PARA INICIANTES- Presente que aquecem o coração! Bombons recheados e decorados 

para diversas ocasiões. Tecnicas de derretimento de temperagem. Decoração com papel arroz, transfer, 

arabescos e outros. Aula Promocional Harald. Aula com degustação! 

18-06 (Ter) 
14:00 

Andrea Vasconcelos 
39,99 

-FAÇA E VENDA -AULA DE GULOSEIMAS PARA FESTAS JUNINAS E OUTRAS OCASIÕES- Aprenda a 

fazer: maçã do amor tradicional ( o ponto certo da calda), pé de moleque, quindim de coco e pirulitos de 
vidro e cristal. Aula com degustação. 

19-06 (Qua) 
9:30 

Caio Cezar 
3,99 

-BOLO NAKED CAKE DE PAÇOCA- Pensando nas celebrações juninas, vamos juntar um clássico doce 

brasileiro com uma tendência mundial. Nesta aula vamos aprender um delicioso BOLO NAKED de paçoca. 

O famoso bolo “pelado” com uma nova roupagem e sabor. Vamos saborizar a massa para Pão de ló e 

também produzir em aula um recheio saboroso de paçoca.  Dicas de preço para vender o seu produto no 

valor correto e sair lucrando. Aula imperdível e com degustação! Aula Promocional Arcolor. 

19-06 (Qua) 
14:00 

Mauro de Lucca 
3,99 

-SOBREMESAS E DELÍCIAS “SICAU”- Nessa aula venha aprender delícias para agradar a quem você 

ama. Uma saborosa  sobremesa Torta Brownie de banana com ganache  mel, Delicioso Bombom de Água 

de rosa e framboesa e Porta jóia com trufas rústicas de frutas vermelhas. Aula com degustação. 

21-06 (Sex) 
9:30 

Raquel Araujo 
19,99 

-BISCOITOS DECORADOS PARA FESTA- Venha aprender fazer e decorar lindos biscoitos nos temas: 
casamento, 15 anos, chá de bebê e qualquer tema de festas. A massa será feita em aula e onde você irá 

decorar seu próprio biscoito. Todos decorados com pasta americana e glacê real. Faça e venda! 

21-06 (Sex) 
14:00 

Leticia Melo 
44,99 

AULA SEMI-PRÁTICA -CHOCOLATES PERSONALIZADOS- Venha para uma aula CHOCOLATUDO, 

prática e cheia de decorações, dicas e trunfos para arrasar e agregar valor nas suas decorações 2D. 

Aprenda: Pirulito padrão, Pirulito gigante, Rosa bombom, Apliques simples para bombons e recheios. 

Material Incluso. 

22-06 (Sáb)  
9:30 

Luciana Lisboa 
3,99 

-BOMBOM DE SORVETE- Mais uma delícia pra você faturar! Sugestão refrescante para inovar seu 

cardápio! Feitos com toda linha Selecta Sorvetes. Aula Promocional Selecta. Aula com degustação. 

24-06 (Seg) 
9:30 

Alessandra Mauro 
3,99 

-BEIJINHO DO AMOR PASTORIZA- Com a alta das festas juninas os doces mais gostosos começam 

aparecer... “Beijinho do Amor”, com o uso do docinho PASTORIZA. Com uma calda especial... vamos 

trabalhar: maçãs, uvas e outras sugestões. Não perca essa super dica! Aumente sua renda! Aula com 

degustação! 

24-06 (Seg) 

14:00 

Alessandra Mauro 

29,99 

-BOLO QUADRADO COM BLINDAGEM DE GANACHE- Aprenda fazer a blindagem de ganache no bolo 

QUADRADO. Coberto com pasta americana e uma decoração estilo caixa de presente! Uma super técnica 
que pode ser usado para diversas ocasiões. Tire suas dúvidas! Não perca! 

25-06 (Ter) 
9:30 

Danielle Bustilho 
19,99 

-MINI PADARIA- Aprenda fazer deliciosas guloseimas que sempre encontramos nas vitrines de padarias 
e delicatessen ... tudo passo a passo. Bombas, Carolinas, Tartaletes, Banoffe e deliciosos sonhos 

gourmet. Aula com degustação! 

25-06 (Ter) 
14:00 

Luciana Lisboa 
3,99 

-CONES DE PÃO DE MEL E CARAMELO e DOCE DE AMENDOIN, CHOCOLATE E PAÇOCA- Delícia de 

receitas! Pode ser usado em diversos eventos! Gostoso e com uma apresentação de dar água na boca! 

Aula promocional Selecta. Aula com degustação 

26-06 (Qua) 
9:30 

Wilson Brandão 
29,99 

-EMPADAS & QUICHES- Quem resiste a uma empada quentinha e bem recheada?  Massa de empada 

tradicional e uma quiche integral, que desmancha na boca. Apostila com vários tipos de recheios 

saudáveis, inclusive a receita de barquete e dos recheios.  Cebola caramelada com gorgonzola e o de 
bacalhau com cream cheese. Chiquérrimos! Aula com degustação! 

26-06 (Qua) 
14:00 

Wilson Brandrão 
29,99 

-MESA DE FRIOS- Uma bela mesa de frios como entrada, em qualquer evento fica super interessante!  
Pão a metro feito em aula bem recheado, canapés, barquetes, brioches de ervas finas, grissinis, focaccia 

de azeitonas e pizza branca com sal grosso e alecrim, aí seu evento vai lacrar!  Nesta aula você 

aprenderá tudo o que é necessário: dobradura dos frios, pastas e mousses, quantidade adequada por 

pessoa, preços (com e sem reposição de frios), noções de custo. combinação adequadas entre frios e 

queijos. Montagem da mesa no final da aula. Aula com degustação. 

27-06 (Qui) 
9:30 

Elizete Garrão 
3,99 

-BOLO DE CHANTILLY HULALA DECORADO COM PAPEL ARROZ INVERTIDO- Aprenda a diferença 

de cada chantilly: ponto correto, tingimento, utilização de bicos e espátulas. Com o tema JUNINO, 
faremos uma decoração de papel arroz invertido! Aula com degustação. 

27-06 (Qui) 
14:00 

Elizete Garrão 
3,99 

-BOLO DECORADO COM PASTA AMERICANO FESTA JUNINA- Com as festas juninas em alta, 
aprenda a decorar um bolo junino com direito a: retalhos, balão, fogueira, bandeirinhas, e muito mais. 

Aula Promocional Mix. 

28-06 (Sex) 
9:30 

Gê Alencar 
29,99 

-BRIGADEIRO GOURMET- Venha comigo aprender o segredo dos brigadeiros mais famosos e 

charmosos do momento... e fazer a diferença nos eventos de seus clientes. Sabores: churros, tradicional, 

ninho com Nutella e Ferrero Rocher. Não perca! Aula com degustação! 

28-06 (Sex) 
14:00 

Gê Alencar 
29,99 

-FESTIVAL DE ROCAMBOLES- Ele é fofinho... derrete na boca... e todo mundo gosta! Venha descobrir 

os segredos desse bolo que encanta a todos por sua versatilidade e alto poder de venda. Passo a passo: 

massa, recheio, conservação e precificação. Aula com degustação! 

29-06 (Sáb) 
9:30 

Sandra Freitas  
34,99 

-AULA PRÁTICA- OFICINA DE BICOS DE CONFEITAR- Aprenda criar bordas com design exclusivo 

com o famoso glacê real. Tudo ensinado passo a passo para fazer: pitangas, babados: simples e duplo, 
guirlandas, conchas: simples, reverso e em pé. A finalização ficará por conta de uma bela flor. Garanta 

sua vaga! Máximo de 15 alunos Trazer Material: 3 matrizes pequena, 3 mangas de confeitar pequena, 

bicos: 2,16,20, 104, base para fazer flores, espátula, perfex, tesoura, touca e avental. O aluno deverá   

trazer de casa: 1 bolo de 15 ou 20 cm coberto de pasta americana com prato/tábua ou base.  
 
 
 

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. 


