
                                                                                                                                                                                                                   
Rua Silva Cardoso, 154 loja B - Bangú 

Tel: 21 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  

Inauguração do Centro Culinário  

SONHO DA FESTA em BANGÚ!!!  
DATA 

HORA 

PROFESSOR 
VALOR 

CURSOS DE MARÇO/2019 

11-03(Seg) 
9:30 

Danielle Bustilho 
3,99 

 

 

- OVOS DE COLHER- Eles chegaram para você aumentar suas sugestões de vendas para Páscoa. OVO DE COLHER 
CHOCOGIROS,  OVO DE COLHER DE MARACUJÁ e CHOCOMORANGO! Todos serão feitos em aula para que você não tenha 

dúvida na hora de fazer e vender. Não fique de fora dessa aula que será um verdadeiro sucesso! Aula com degustação! 

Aula promocional Mavalério. 

11-03(Seg) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 
3,99 

 

 
- “TRIO GOURMET” E “OVO DE PIPOCA”- É novidade que você está procurando? Aprenda fazer ovos com recheios 

gourmet, se chocolate já e bom, com pipoca...melhor ainda! Então, não perca essa aula e tire todas a suas dúvidas!. Aula 

com degustação e sorteio dos ovos! Aula promocional Harald. 

12-03(Ter) 
9:30 

Célia Céu 
29,99 

 

 

- INTENSIVO PARA CANDY DESIGNER - Quer aprimorar seus conhecimentos em decoração de doces e modelagem? 
Aprenda a fazer passo a passo a decoração em pirulito de chocolate, pão de mel e brownies. Uma  linda decoração com o 

tema “Circo Rosa”. Aumente sua renda! Aula com degustação! 

12-03(Ter) 
14:00 

Caio Cezar 
3,99 

 

- BOLO MODERNINHO COM ARRANJO - Analisando as tendências para o ano de 2019, criamos uma aula única que vai ser 

o casamento perfeito do que está vindo por aí. Para nosso projeto, vamos usar as técnicas de marmorizado, textura de 
pérolas e um arranjo composto apenas com folhas. Para finalizar, uma composição feita com esferas.Para compor o nosso 

projeto vamos utilizar em aula o novo lançamento Arcolor, a pasta americana colorida na cor do ano, a LIVING CORAL. Uma 

cor enérgica que possibilita criações originais. Aula promocional Arcolor. 

 

13-03(Qua) 
9:30 

Claudia Thomaz 
3,99 

 

 
- BOLO CAPUCCINO COM RECHEIO DE TRUFA DE AMARULA DECORADO COM CHANTILLY DOURADO (PINTADO 

COM BOMBINHA) E ROSAS VERMELHAS- Conheça as diferenças entre os tipos de chantilly e a maneira correta para tingir 

em tons fortes, além de um delicioso bolo! Imperdível! Com degustação! Aula promocional Master Martini. 

13-03(Qua) 
14:00 

Claudia Thomaz 
44,99 

 

 

- AULA PARA INICIANTES ESPECIAL-  Batimento de massa, calda e ponto correto dos recheios. Montagem de bolo, 
como usar o ganache para blindar e aplicação de pasta americana com QUINAS PERFEITAS! Apostila com várias 

receitas.  Passo a passo, tudo feito em aula. Imperdível! Aula com degustação! 

14-03(Qui) 
9:30 

Alessandra Mauro 
19,99 

 

 

- BEM CASADOS - Aprenda em aula preparar uma deliciosa massa de bem casado e um delicioso recheio de babá de moça. 

Sucesso de venda e fácil de fazer! Vamos preparar tudo em aula! Aula com degutação! 

14-03(Qui) 
14:00 

Alessandra Mauro 
3,99 

 

- CUPCAKES COM DECORAÇÃO DE SUCULENTAS - Aprenda a fazer cupcakes passo a passo,  usando deliciosos recheios 

Pastoriza. Para decoração,  lindas suculentas em  glacê. Aula com degustação. Aula promocional Pastoriza. 

 

15-03(Sex) 
9:30 

Andrea Vasconcelos 
34,99 

 

 
- AULÃO DE DOCES FINOS - A sensação do momento: brownie, palha italiana, alfajor e pão de mel. As receitas são 

práticas, econômicas e serão realizadas em aula tirando todas as dúvidas garantindo uma renda extra e certa! Aprenda 

também sobre técnicas de congelamento dos produtos! Não perca! Aula com degustação! 

 

15-03(Sex) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 
3,99 

 

 
- OVOS DECORADOS COM TRANSFER E PAPEL DE ARROZ- Aprenda a fazer ovo com melken, usando técnicas de 

temperagem e ovos feitos com cobertura fracionada. Aula com degustação e sorteio dos ovos. Aula promocional Harald. 

 

16-03(Sab) 
9:30 

Luciana Lisboa 
3,99 

 

 

- MINI OVO PÃO DE MEL E OVO DE COLHER DOCE DE LEITE COM COCO- Ovo com placa de Transfer Decorado! Uma 
aula recheada de idéias para explorar nessa Páscoa!  Aumente sua renda nessa época! Aula com degustação! Aula 

promocional Selecta. 

18-03(Seg) 
9:30 

Wilson Brandão 
24,99 

 

 

- FAÇA & VENDA - SALGADOS DE  LANCHONETE - Aula na qual vc aprenderá diversas técnicas de Modelagens: Joelho, 

Hamburguer, Esfiha Carioca/ Paulista/ Árabe, Croissants, Pastelão, Rosetta, Cachorro Quente de Forno e Trança Catarina.  
Massa versátil q atende a todos os paladares. Noções de custo, congelamento e armazenamento. Não fique de fora, é 

imperdível! 

18-03(Seg) 
14:00 

Wilson Brandão 
24,99 

 

 

- DOCES CAMPEÕES DE VENDAS EM CAFETERIAS E LOJINHAS TRANSADAS - Aprenda a fazer  mil folhas, bombas 
(chocolate/creme/ chantilly) cobertas com chocolate e fondant; tarteletes de frutas( limão, maracujá  e frutas da época) - 

preparo do merengue e utilização do maçarico culinário para gratiná-lo. Aula tipo “faça e venda”!!! 

19-03(Ter) 
9:30 

Rodney Caco 
3,99 

 

 

- OVOS DE PÁSCOA E OVOS DE COLHER COM PÃO DE MEL- Esta será uma aula completa de Páscoa Puratos. Você irá 

aprender a fazer pães de mel recheados com uma receita inusitada, bombons de pão de mel ao rum, cascas de ovos e ovos 
de colher com recheio de pão de mel e ganache de chocolate. Para dar um toque todo especial a sua Páscoa e encantar, você 

verá maneiras diferentes para decorar e finalizar os ovos, usando os produtos Puratos. 

19-03(ter) 
14:00 

Rodney Caco 
3,99 

 

 
- OVOS RECHEADOS, DECORADOS E COM TRUFAS - Preparamos essa aula Puratos para deixar a sua Páscoa 

encantadora, mais divertida e gostosa. Você irá aprender a modelar e rechear as cascas dos ovos, vamos fazer as 

verdadeiras trufas boleadas, com sabores e texturas. E para fechar com chave de ouro, iremos montar e decorar os ovos 
usando muita criatividade. Aula Promocional Puratos. 

20-03(Qua) 
9:30 

Danielle Bustilho 
3,99 

 

 

- BWB - OVOS ESTILIZADOS - Venha aprender como revolucionar a Páscoa com belíssimos ovos estilizados. Nessa aula 

você irá aprender a confeccionar peças lindas com as mais variadas formas que a BWB tem a nos oferecer. Teremos uma 

aula bem divertida e com várias sugestões. Esperamos vocês!!! Aula com degustação. Aula promocional BWB. 

20-03(Qua) 
14:00 

Danielle Bustilho 
19,99 

 

 
- BOLO CHANTININHO ESTABILIZADO - Aprenda a fazer passo a passo um delicioso Bolo de Chantininho. No detalhe, 

vamos: colorir, aplicar e espatular o chantily com perfeição, tirando todas as suas dúvidas! Pode ser feito para diversar 

ocasiões. Oportunidade para aumentar sua renda! Aula com degustação!  

 



21-03(Qui) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 
3,99 

 

 

- BOLINHO SR. COELHO E TRUFAS PASCOLINA - Aprenda a fazer um “Mini kit de Páscoa – bolo + trufas” e decore sua 

festa de Páscoa! Aula com degustação! Aula promocional Harald. 
  

21-03(Qui) 

14:00 

Andrea Vasconcellos 
3,99 

 

 
- OVOS DE PÁSCOA RECHEADOS COM DICAS PARA INICIANTES -  Aprenda nesta aula fazer: ovos de colher, ovos 

recheados com recheio de palha italiana e ovo pavê de morango. Aula com sorteio dos ovos. Aula promocional Harald. 

22-03(Sex) 
9:30 

Diana Carla 
3,99 

 

 

- BALA DE COCO DE CHOCOLATE RECHEADA - Venha deliciar-se em uma aula saborosa de Bala de Coco de chocolate 
recheada que não vai ao fogo. Faremos em aula: massa e recheio, você irá se surpreender! Aula com apostila e 

degustação! Aula promocional Cacau Foods. 

 

22-03(Sex) 

14:00 

Diana Carla 
3,99 

 

 

- TARTELETES - Elas são um charme, além de deliciosas. Em aula iremos aprender sobre recheios e suas variações, 
montagem e decoração! Não perca tempo e tenha variedades em seu cardápio! Aula com degutação. Aula promocional 

Bom Princípio. 

 

23-03(Sab) 
9:30 

Sandra Freitas 
19,99 

 

 
- BOLO CLÁSSICO DE CASAMENTO - Já imaginou um bolo de casamento todo decorado com o famoso Glacê Real?  Venha 

tirar suas dúvidas e aprenda a fazer flores que podem ser confecionadas com bastante antecedência, facilitando a execução 

do trabalho. Decoração com bicos de confeitar nunca saem de moda. Não perca essa oportunidade! 

 

25-03(Seg) 
9:30 

Elizete Garrão 
3,99 

 

 
- MINI BOLOS DE PÁSCOA- Venha aprender a fazer mini bolos que além de lindos são uma boa opção para venda rápida 

nesta Páscoa. Faremos modelos de coelho e cenoura com decoração e modelagem em pasta americana. Aula com 

degustação. Aula promocional MIX. 

 

25-03(Seg) 
14:00 

Elizete Garrão 
3,99 

 

 
- BOLO COELHO NA TOCA- Nesta aula será ensinado a diferença de cada chantilly Hulalá com ponto correto, tingimento , 

utilização de bico para decoração em um lindo bolo com tema de páscoa regado com uma deliciosa calda 3 leites Hulalá . 

Aula com degustação e sorteio! Aula promocional Hulalá. 

 

26-03(Ter) 
9:30 

Ana Cristina 
3,99 

 

 

- MIX DE TECNICAS COM PAPEL ARROZ- Aprenda a fazer um bolo que pode ser usado para diversas ocasiões.  Um Mix de 

técnicas com papel arroz com fácil aplicação criando laterais perfeitas, laços entre outro efeitos. Pra finalizar, uma linda flor 

passo a passo para os bolos femininos. Aula promocional Celebrate. 

26-03(Ter) 
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 dicar 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! 

 

27-03(Qua) 
9:30 

Lorena e Dan 
(@doceriacoutinhorj) 

 

44,99 

 
- BRIGADEIROS GOURMET E TRADICIONAIS -  Aprenda passo a passo essa delícia... sabores: brigadeiro de amêndoa,  

ninho com Nutella, churros, brigadeiro Gourmet,  capuccino, oreo, ovomaltine, palha italiana, bicho de pé, chocolate branco, 

beijinho, brigadeiro dark, café, brigadeiros juninos, pistache, creme brulé, entre outros .... e tem mais: ponto certo para 
bolear, embalagens, preço para venda,  como montar caixinha pra brigadeiro, como utilizar a ampola saborizante. Não 

perca!!! Aula com degustação! 

 

27-03(Qua) 
14:00 

Anderson Alves 
3,99 

 

 
- BOMBONS COLORIDOS E RECHEADOS-  Aprenda a fazer lindos trabalhos com o “corante lipossolúveis FINE LINE”. 

Bombons coloridos com ótimas idéias para faça e venda. Aula com degustação! 

28-03(Qui) 
9:30 

Diana Carla 
44,99 

 

 

-BOLO NO POTE (NO COPO DE CHOCOLATE) - Bolo de pote já é gostoso não é ? Imagina no pote de chocolate! Venha 
aprender: massa, sabores de recheios diferenciados, calda, montagem e decoração dessa delícia inovadora e lógico, degustar  

esse delicioso pote de chocolate! Aula com degustação! 

 

28-03(Qui) 
14:00 

Elizete Garrão 
3,99 

 
- AULA ESPECIAL MIX- Você é iniciante na confeitaria? Tem dúvidas e quer aprender sobre a utilização dos produtos nessa 

área? A MIX oferece esse espaço em aula! Ao cobrir o bolo a pasta americana rachou? Corantes, qual a diferença entre 

corante gel e liquido? Onde usar cada um deles? Glacê real, batimento, ponto correto, onde e como utilizar. Aproveite essa 

oportunidade. Aula promocional MIX. 

 

29-03(Sex) 
9:30 

Alessandra Oliveira 
3,99 

 
- CUPCAKES DECORADOS DE PÁSCOA - Venham aprender a decorar lindos cupcakes de páscoa, com pasta americana, 

utilizando as ferramentas Mago. Dicas que podem aumentar seu faturamento nessa Páscoa. Os cupcakes serão sorteados 

em sala. Aula promocional Mago. 
 

29-03(Sex) 
14:00 

Alessandra Oliveira 
24,99 

 

 

- NAKED CAKE DE PÁSCOA - Vamos montar um bolo 'pelado' CHOCOLATUDO que é uma delícia! Todo passo a passo: 

montagem, armazenamento, transporte e apostila com: massa, recheio e cobertura. Os amantes de chocolate e a criançada 
piram nesse bolo. Quer aprender? Corre pra cá e garanta sua vaga. Aula com degustação. 

 

30-03(Sab) 
9:30 

Kátia Praça 
34,99 

 

 

- Arte com Balões - ARCO DESCONSTRUÍDO - Últimas Tendências. Montagem passo a passo. Balões Metalizados, 

Impressos, transparente com inserção, e o BALÃO ALUMÍNIO... Não perca essa oportunidade, aumente seu faturamento. 
 

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. 
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 
* Evite o cancelamento de aulas, fazendo sua inscrição antecipadamente! 

Aceitamos todos os cartões de crédito! 

 

 

 


