
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 MAIO 2019 

02-05 (Qui) 
9:30 

Wilson Brandão 
29,99 

-PIZZAIOLO - Monte seu próprio negócio!- Massa integral, massa comercial, massa magra e massa 
especial, cada uma com suas propriedades e finalidades. Dicas de fermentação, utilizando o fermento 
fresco e o seco, a quantidade de líquido que cada farinha suporta, borda recheada e as diversas 
modelagens.  Apostila completa com informações sobre pré-assamento e sugestões de montagem.  Aula 
com degustação. 

02-05 (Qui) 
14:00 

Wilson Brandão 
29,99 

-CURSO APRENDIZAGEM DE TORTAS COMERCIAIS- Tortas com baixo custo, mas com muita 
qualidade: massa de pão de ló e massa abiscoitada, com  suas possíveis variações (chocolate, nozes e 
coco) e recheios que nunca saem de moda (baba de moça, maracujá e chocolate). Trabalhos em bicos 
também serão demonstrados, sem esquecer  da versátil cobertura de marshmallow, que resiste  a 24 
horas fora da geladeira.  Aula com degustação! 

03-05 (Sex) 
9:30 

Janaina Suconic 
3,99 

-BOLOS DECORADOS COM TÉCNICAS DE BICOS WILTON- Aprenda a trabalhar inúmeras texturas e 
formatos com bicos de confeitar, principalmente na lateral do bolo. Conheça as diversas opções que os 
bicos podem oferecer, de forma correta com cada modelo. Aula Promocional Wilton. 

03-05 (Sex) 
14:00 

Janaina Suconic 
3,99 

BOLOS DECORADOS COM TÉCNICAS DE BICOS WILTON- Aprenda a trabalhar inúmeras texturas e 
formatos de bicos de confeitar, principalmente na lateral do bolo. Conheça as diversas opções que os 
bicos podem oferecer, de forma correta com cada modelo. Aula Promocional Wilton. 

04-05 (Sáb) 
9:30 

Ramid Bittencourt 
3,99 

-BOLO INFANTIL “BABY SHARK”- Utilizando técnicas como: pintura rústica, babados, figuras em 2D, 
técnica do TECIDO COMESTÍVEL COM GEL MÁGICO DA FINE LINE, etc. Tudo feito em aula utilizando a 
linha de produtos Fine Line. Com sorteio! 

06-05 (Seg) 
9:30 

Danielle Bustilho 
3,99 

-LEMBRANÇAS COMESTIVEIS PARA O DIA DAS MÃES- Com a BWB tudo fica mais fácil, prático e 
rápido! Para essa data especial aprenda diversas opções de lembranças para vender e lucrar nessa linda 
data! Aula Promocional BWB. 

06-05 (Seg) 
14:00 

Luciana Lisboa 
44,99 

-DONUTS- A ROSQUINHA MAIS FAMOSA DO MUNDO- Aprenda fazer a rosquinha mais famosa do 
mundo, DONUTS tradicional americano! Massa leve e fofinha. Vamos rechear, cobrir e decorar com 
diversos tipos de confeitos. Aula com degustação! 

07-05 (Ter) 
9:30 

Felipe Tavares 
44,99 

-PIRULITO DE CRISTAL TRANSLÚCIDO- Aprenda no detalhe essa bela receita. Ingredientes corretos e 
práticos, forma correto para uso, coloração e saborização do pirulito, confeitos e embalagens, 
armazenamento e validade. Cada aluno ganhará um Pirulito de Cristal! 

07-05 (Ter) 
14:00 

Felipe Tavares 
44,99 

-CASINHA DE CHOCOLATE- Aprenda a montar uma casa de chocolate, com a técnica de derretimento 
do chocolate, aplicação correta na forma e cristalização de chocolate, montagem e decoração, 
armazenamento e durabilidade e precificação. Imperdível! 

08-05 (Qua) 
9:30 

Claudia Thomaz 
3,99 

-BOLO DE TAÇA- Surpreenda seus clientes ou convidados com delícias desejadas! Decoração e recheios 
utilizando o chantilly DECORART. Essa você não pode perder! Aula Promocional Master Martinni. Aula 
com degustação. 

08-05 (Qua) 
14:00 

Claudia Thomaz 
29,99 

-BOLO COM PASTA AMERICANA EM FORMATO DE “HAMBURGUER- X-TUDO”- Não perca essa super 
decoração com uma deliciosa massa de bolo CHOCOLATUDO, pintura com Aerógrafo e bombinha. Não 
perca! Aula com degustação. 

09-05 (Qui) 
9:30 

Raquel Araújo 
19,99 

-DECORAÇÃO BOLO DE CASAMENTO 3 ANDARES- Aprenda a decorar um belo bolo de casamento de 
3 andares. Decorado com GLACE REAL, com acabamentos em babados, conchas e perlês. Além do ponto 
correto e tempo de batimento. 

09-05 (Qui) 
14:00 

Raquel Araujo 
24,99 

-BOLO BOMBOM- Aprenda essa delícia e surpreenda seus amigos e clientes. Montagem do bolo 
bombom, recheio e no palito. Fácil e simples! Venha conferir! Aula com sorteio e degustação! 

10-05 (Sex) 
9:30 

Elizete Garrão 
3,99 

-BOLO REI LEÃO- Decoração de um lindo bolo com o tema Rei Leão. Com direito a cenário da selva, 
imagens com pinturas e muito mais, tudo de forma simples e com um resultado incrível! Aula Promocional 
Mix. 

10-05 (Sex) 
14:00 

Elizete Garrão 
34,99 

-BLINDAGEM E QUINAS PERFEITAS- Chegou a hora de aprender de uma vez por todas essa técnica 
que deixará seus bolos completamente: lisos, nivelados e seguro. Venha e tire todas as suas dúvidas! 
Imperdível! Aula com degustação. 

11-05 (Sáb) 
9:30 

Cíntia Cakes 
29,99 

-BLINDAGEM SEM GANACHE- Aprenda a blindar seu bolo sem a utilização do ganache. Como assim??? 
Isso mesmo... uma nova técnica que vai deixar  as quinas do seu bolo perfeita!Venha, desvende esse 
segredo e faça a diferença! 

13-05 (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 

13-05 (Seg) 
14:00 

Danielle Bustilho 
19,99 

-FESTIVAL DE BOLOS E RECHEIOS- Aprenda a utilizar as massas da aula anterior e montar lindos 
bolos com drip cake, naked cake e dressed cake com deliciosos recheios fáceis e rápidos de fazer. 
Esperamos por você! Aula com degustação. 

14-05 (Ter) 
9:30 

Rose Gomes 
3,99 

-PINTURA EM BOLO- Aprenda a técnica para desenhar nos bolos e arrase nas decorações 
personalizadas! Aprenda e arrase nos seus bolos! Aula Promocional Mix. 

14-05 (Ter) 
14:00 

Rose Gomes 
34,99 

-FLORES DE AÇÚCAR- PEONIAS- Sempre encantam por sua beleza e exuberância. Venha comigo 
aprender como fazer uma linda peônia aberta e deixe seus trabalhos ainda mais elegante! 

15-05 (Qua) 
9:30 

Alessandra Mauro 
3,99 

-MINI CHURROS E SUSPIROS RECHEADOS- Aprenda em uma aula preparar 2 receitas que são 
sucesso em vendas! Uma aula com festival de recheios PASTORIZA. Aumente sua renda aprendendo 
essas delícias! Aula com degustação. Aula Promocional Pastoriza.  

15-05 (Qua) 
14:00 

Alessandra Mauro 
24,99 

-BEM CASADO PINGADO- Queridinho das noivas! Tudo passo a passo: massa, recheio e cobertura! 
Sugestão de preço e embalagem. Aula com degustação. 

16-05 (Qui) 
9:30 

Andrea Vasconcelos 
3,99 

-MINI BOLO BOMBOM (SEM GLUTEN)- Presente que aquece o coração a HARALD 
 esse mini bolo, decorado para diversas ocasiões e trufa de corte. Faça e venda! Aula com degustação! 

16-05 (Qui) 
14:00 

Andrea Vasconcelos 
34,99 

-AULÃO DE DOCES CARAMELADOS E FONDADOS- Olho de sogra caramelado, figo com brigadeiro 
branco e caramelado, balinha de coco, ouriços e doces caramelados pintados e com aplicação de papel 
arroz. Fondados com aplicação de papel arroz, pintados e com as inicias, camafeu de nozes.  Fondant 
com chocolate branco, calda caramelada industrializada. Técnica de congelamento para os doces fondados 
e caramelados por 90 dias. Aula com degustação. 



17-05 (Sex) 
9:30 

Gê Alencar 
29,99 

-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. 

17-05 (Sex) 
14:00 

Gê Alencar 
29,99 

-FESTIVAL DE VERRINE- DOCES NA TAÇA- A vida é muito rápida para enrolar... então... DEGUSTE NA 
COLHER!!! Venha aprender a colocar doces tradicionais em taças e fazer a diferença em seus 
eventos!Espero por você! Aula com degustação! 

18-05 (Sáb) 
9:30 

Sandra Freitas 
19,99 

-BOLO REQUINTADO- Aprenda a decorar um belíssimo bolo fake com diversas técnicas: renda manual 
com bico de confeitar, transferência de imagem, técnica de Brush Embroidery, desenho a mão livre e uma 
bela Flor Estilizada. Não perca esse show de técnicas! 

20-05 (Seg) 
9:30 

Glaucio Abravanel 
39,99 

-BOLO NO POTE- Venha aprender o ser o dono do seu próprio negócio! O bolo de pote está super em 
alta! Inove nas suas idéias financeiras, faremos o bolo de pote em aula, onde você aprenderá as formas 
corretas de quantidade de massa, calda e recheios em proporções adequadas. Faça, venda e Lucre! Aula 
com apostila, sorteio e degustação. 

20-05 (Seg) 
14:00 

Glaucio Abravanel 
39,99 

-AULA DE CONFEITARIA PARA INICIANTES- GLACÊ MÁRMORE INVERTIDO- Aprenda: massa, 
calda, recheios e a estruturar seu bolo. Será ensinada uma técnica de glacê mármore invertido infalível 
para maior segurança ao confeitar seu bolo. Ele ficará estruturado e quinado. Apostila com receitas de 
massa, recheio, caldas e glacê. Aula com degustação. 

21-05 (Ter) 
9:30 

Monica Ortega 
19,99 

-CUPCAKES DECORADOS DAS PRINCESAS- Eles não saem de moda nunca! Decorados com o tema de 
Princesas... são sempre solicitados! Aprenda passo a passo a decoração e aumente suas vendas! 

21-05 (Ter) 
14:00 

Monica Ortega 
34,99 

-BOLO ESCULPIDO MINION- Aprenda esculpir e modelar o Minion sentado! Massa e recheio passo a 
passo, tudo adequado para esse tipo de trabalho! Com essa técnica sua criatividade pode ir longe! 
Esperamos por você! 

22-05 (Qua)  
9:30 

Lorena e Dan 
(@doceriacoutinhorj) 

44,99 

-CONES TRUFADOS- Cones artesanais, como banhar e conservar as casquinhas corretamente, variação 
de decorações e recheios, entre eles: Ovomaltine, Kinder Bueno, Oreo, Trufa branca, Nutella, Ferrero 
Rocher entre outros. Dicas de armazenamento e precificação.  

22-05 (Qua)  
14:00 

Lorena e Dan 
(@doceriacoutinhorj) 

44,99 

-TORTA SALGADA- 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! 

23-05 (Qui) 
9:30 

Erica Etienne 
9,99 

-WORKSHOP DE ORGANIZAÇÃO DE COZINHA PARA CONFEITEIRAS- Para que tudo funcione na 
prática é necessário o conhecimento da teoria. Abordaremos os temas: vantagens da cozinha organizada, 
diferenças entre organizar e arrumar a cozinha, etapas da organização, técnicas para “destralhar” objetos 
e alimentos e muito mais. Não perca essa oportunidade! 

23-05 (Qui) 
14:00 

Diana Carla 
44,99 

-TORTAS COMERCIAIS- FLORESTA NEGRA E BRANCA E MARACUJÁ COM CHOCOLATE- As tortas 
comerciais são um sucesso! Então venha lucrar e se deliciar com essas lindas delícias! Faremos em aula: 
massa, recheio, calda, montagem e decoração. Aula com degustação! 

24-05 (Sex) 
9:30 

Ana Cristina 
3,99 

-BOLO SOFISTICADO COM STENCIL- Aprenda a decorar um bolo para diversas ocasiões utilizando 
“STENCIL CELEBRATE”, tudo ensinado passo a passo. Acabamento com flores nas laterais para o toque de 
sofisticação. Aula Promocional Celebrate. 

24-05 (Sex) 
14:00 

Ana Cristina 
24,99 

-PÃO DOCE- Vocês pediram e ela voltou! Deliciosa transformação do trigo em belíssimos pães doces, 
recheados com fondant bem branquinho por cima! Pão de jacaré, pão recheado e decorado com frutas da 
época e muito mais!Tudo passo a passo! Venha conferir!Aula com degustação! 

25-05 (Sáb) 
9:30 

Sandra Freitas 
19,99 

-CACHEPÓ COMESTIVEL- Aprenda a decorar um lindo bolo em formato de cachepó, que pode ser usado 
em diversas ocasiões. Diversas técnicas: texturas, flores e muito mais. Não perca! 

27-05 (Seg) 
9:30 

Barbara Oliveira 
29,99 

-VENHA SER 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!! 

27-05 (Seg) 
14:00 

Caio Cezar 
3,99 

-PARA OS APAIXONADOS POR SUPER HEROIS- A franquia Vingadores é a queridinha dos pequenos e 
tem mais um filme chegando às grandes telas. Um tema que é presente há gerações, com novas 
roupagens a cada época. Aprenda todo o processo de cobertura e decoração de um bolo decorado, com 
muitas dicas para criar uma decoração impecável. Aula Promocional Arcolor. 

28-05 (Ter) 
9:30 

Renata Rosa 
29,99 

-FESTIVAL DE SUSPIROS- Nesta aula irei ensinar o ponto correto do merengue, saborização do 
merengue. Vamos fazer mini suspiros, suspiro recheado e pirulito. Aula com degustação! 

28-05 (Ter) 
14:00 

Renata Rosa 
44,99 

-MACARONS- Eles são um charme!  Aprenda a descomplicar este doce chamado Macarons. Nesta aula 
vou ensinar de forma simples a fazer macarronagem e saborização.  Você vai conseguir fazer em 
qualquer forno elétrico ou convencional. Aula com degustação! 

29-05 (Qua) 
9:30 

Linda Ribeiro 
44,99 

-CHANTILLY RESISTENTE – TÉCNICA DIFERENCIADA- Um chantilly super estável, maleável e 
RESISTENTE!Você não vai se arrepender! Aprenda a preparar passo à passo este chantilly. É 
impressionante o que se pode fazer com ele. Confira o resultado final! 

29-05 (Qua) 
14:00 

Linda Ribeiro 
44,99 

-BOUQUET DE ROSAS EM CHANTILLY- Aprenda a técnica de fazer rosas, botões de rosas, folhas e a 
nivelar o bolo em bolo fake. Você vai aprender a bater corretamente o chantilly, tingimento e o tempo de 
validade. Venha aprender esta técnica inovadora do CHANTILLY que não DERRETE!  

30-05 (Qui) 
9:30 

Luiz Malaquias 
44,99 

-DOCES SOFITICADOS- Bombons magníficos para festas, casamentos, bôdas, 15 anos e diversas 
opções. Serão 05 Doces Exclusivos para seu catálogo 2019: Bombom Baronesa; Bombom Baú Frisado; 
Bombom Gaiola; Bombom Vestido de Noiva. Não perca! 

30-05 (Qui) 
14:00 

Luiz Malaquias 
44,99 

-BOMBONS DECORADOS ESPECIAIS PARA FESTAS- Decorações elegantes e diferenciada para 
ampliar seu leque de apresentações. Bombom Trufa de Casamento; Bombom Coral Floral; Bombom 
Coração Vitral; Bombom Flor do Principe; Bombom Dubai. Muitas técnicas, segredos mágicos que 
enriquecem conhecimentos e habilidades. Explicações e Dicas de tudo sobre o mundo do CHOCOLATE! 

31-05 (Sex) 
9:30 

Claudia Thomaz 
3,99 

-BOLO FUNDO DO MAR- Lindo Bolo fundo do mar decorado com bicos de confeitar e detalhes em pasta 
Americana. Aula Promocional Wilton. 

31-05 (Sex) 
14:00 

Claudia Thomaz 
29,99 

-AULA ESPECIAL BOLO DE CASAMENTO- Bolo sobreposto em andares com decoração de pasta 
americana, stêncil, laços e rosas em açúcar. Não perca!!! Aula com degustação! 

Obs.: As Aulas devem ser marcadas com antecedência, pois as vagas são limitadas. 
( Não é permitida a presença de crianças, bebês, acompanhantes  e nem de Filmadoras!) . 

 Atenção!!!Só trocaremos o dinheiro da reserva de aula por outra aula caso sejamos avisados da desistência no mínimo 2 dias antes da aula. 
Permitido fotografar na aula! Proibido filmar a aula! 

Nossas cadeiras são numeradas, evite atrasos, pois sua cadeira é garantida até 15 minutos após o inicio da aula 
* Evite o cancelamento de aulas, fazendo sua inscrição antecipadamente! Aceitamos todos os cartões de crédito! 


