
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. 

DATA 

HORA 

PROFESSOR 
VALOR CURSOS DE NOVEMBRO 

01-11 (Sex) 

9:30 

Elizete Garrão 

3,99 

-JÁ É NATAL-DECORAÇÃO DE CHANTILLY COM DICAS PARA O NATAL- Que tal uma decoração com 
chantilly diferente para o seu bolo de Natal? Então venha aprender a transformar seu bolo em uma linda 

Rena e arrasar na sua mesa natalina. Aula Promocional Hulalá. Aula com degustação. 

01-11 (Sex) 

14:00 

Elizete Garrão 

3,99 

-JÁ É NATAL-BOLO CRISTALIZADO DE NATAL- Aprenda a dar o efeito cristalizado e super vermelho 

em pasta americana para a composição de um lindo bolo de Natal finalizado com uma maravilhosa 

guirlanda. Aula Promocional Mix 

04-11 (Seg) 

9:30 

Ana Cristina 

3,99 

-BOLO DE CASAMENTO CASADINHO- GLACE REAL X PASTA AMERICANA- Venha conferir um bolo 

diferenciado para surpreender as noivas mais ousadas! Uma aula mista com técnicas de glacê real e pasta 

americana. Aula Promocional Celebrate. 

04-11 (Seg) 

14:00 

Ana Cristina 

29,99 

-CONFEITARIA PARA INICIANTES- Aprenda passo a passo: batimento de massa, recheio, 

nivelamento, glacê real, glacê mármore e montagem no aro. Chega de dúvidas! Aula com degustação. 

05-11 (Ter) 

9:30 

Caio Cesar 

3,99 

-BOLO DE CASAMENTO CLÁSSICO COM FLORES FLEXÍVEIS- O clássico nunca sai de moda, mas 

sempre pode ser reinterpretado. Utilizando de novas idéias para composições para bolos de casamento, 

vamos adicionar novidades ao queridinho de sempre. Nessa aula, vamos aprender a elaborar projetos 
para casamentos, executar técnicas de textura e acabamentos e também, ROSAS COMESTÍVEIS feitas 

com a Modeling paste, que ficam flexíveis mesmo depois de finalizadas. Este curso é imperdível para você 

que já trabalha ou deseja vender bolos de casamento. Aula Promocional Arcolor. 

05-11 (Ter) 

14:00 

Queren Hapuque 

39,99 

-CHANTILLY FLEXÍVEL- Imagina uma cobertura de chantilly que pode “TOCAR”, fazer “TEXTURA EM 

3D” e não danifica seu bolo?! Não é mágica, é técnica! Uma cobertura que chegou para ficar! Não perca! 

Aula com degustação. 

06-11 (Qua) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

-JÁ É NATAL- DECORAÇÃO DE PANETONES COM PLACA TEXTURIZADA- Grande oportunidade de 

aprender lindas decorações para Panetones. Elas valorizam o produto na hora de comercializar, aguçando 

o paladar dos clientes pelos olhos! Aula Promocional BWB. Aula com degustação. 

06-11 (Qua) 

14:00 

Danielle Bustilho 

19,99 

-JÁ É NATAL- FESTIVAL DE RABANADAS- Com essa data tão especial, elas não poderiam ficar de fora 
do Cardápio Natalino! Deliciosas Rabanadas: recheadas, assadas e banhadas. Atenda com facilidade 

diferentes públicos, levando esse tradicional prato para mesa de todos. Aula com degustação. 

 

07-11 (Qui) 

 

Ana Cristina 

 

1ª Aula- Curso Celebrate Cake Design 

07-11 (Qui) 

14:00 

Ana Cristina 

3,99 

-JÁ É NATAL-BISCOITO DECORADO NATALINO- A moda dos biscoitos chegou para ficar! A Celebrate 

selecionou alguns modelos clássicos de Natal para que você tenha lucro extra como: Árvore de Natal, 

Estrela, Papai Noel e muito mais. Tudo passo a passo onde a pasta americana estará em perfeita 

harmonia com glacê real. Não fique de fora. Aula Promocional Celebrate. 

08-11 (Sex) 

9:30 

Bruna Souza 

19,99 

-JÁ É NATAL- DRIP CAKE NATALINO- Já está chegando o Natal, e você, já se preparou para oferecer 

um bolo bem lindo natalino para seus clientes? Aprenda a fazer a decoração de um lindo Drip Cake 
Natalino. Não perca! 

08-11 (Sex) 

14:00 

Bruna Souza 

44,99 

-JÁ É NATAL- AULA PRÁTICA- DECORAÇÃO COM CHANTININHO COM A TÉCNICA DE CORDINHA- 

TEMA NATALINO- Venha aprender na prática uma bela decoração natalina. Vamos unir a beleza com a 

delícia! Material: avental, touca, isopor 15 cm ou bolo de verdade (exigência: prensado corretamente, 

caso tenhamos alguma inconsistência, usaremos o bolo de isopor), cakeboard ou prato para bolo, bico 21, 

3 mangas de confeitar, 3 matrizes pequena, espátula de silicone, espátula alisadora e corante verde. No 

ato da inscrição seu chantilly já está garantido! 

09-11 (Sáb) 

9:30 

Sandra Freitas 

24,99 

-JÁ É NATAL- AULA PRÁTICA- BISCOITO DECORADO NATALINO- Aprenda a fazer e decorar os 

famosos biscoitos de gengibre com uma decoração super fácil para aumentar sua renda nesse Natal. 
Material: Cortador redondo de 6cm, 5 mangas pequena, 5 matriz pequena, bico 1,3,4 (1 unid de cada) 

bico 2 (2 unid.), 1 metro de fita número 1 vermelha ou verde. Leve sua produção para casa! Não perca!  

11-11 (Seg) Ana Cristina 
 

2ª Aula- Curso Celebrate Cake Design 

 

11-11 (Seg) 

 

Ana Cristina 

 

3ª Aula- Curso Celebrate Cake Design 

12-11 (Ter) 

10:00 

Anderson Alves 

3,99 

-CACHORRINHO MODELADO NA CAIXA DE PRESENTE- A Fine Line traz esse grande presente de 

Natal. Aprenda em aula a montar uma caixa de presente com um lindo cachorrinho modelado, utilizando 

diversas técnicas e tirando suas dúvidas. Aula Promocional Fine Line. 

12-11 (Ter) 

14:00 

Anderson Alves 

3,99 

-BALAS DE GOMAS DE DIVERSOS SABORES- Aprenda a fazer deliciosas balas de goma de vários 

sabores, passo a passo. Ótima idéia para festas infantis. Aula Promocional Blend. 

 

13-11 (Qua) 

 

Ana Cristina 

 

4ª Aula- Curso Celebrate Cake Design 

 

13-11 (Qua) 
Ana Cristina 

 

5ª Aula- Curso Celebrate Cake Design 

14-11 (Qui) 

9:30 
Andrea Vasconcelos 

3,99 

-JÁ É NATAL- LEMBRANCINHAS PARA LUCRAR NO NATAL: GUIRLANDA DE CHOCOLATE E 

PRESENTINHO DE BROWNIE- Essas lembrancinhas podem ser para presentear ou virar itens de 

decoração de árvore de natal com o sabor incomparável do chocolate nobre. Tire suas dúvidas sobre 
derretimento e têmpera. Aprenda receitas doces que não precisa de moldes e harmonize texturas 

crocantes do cereal bool e flocos de arroz.  Receita do brownie e a técnica perfeita para cortar sem que a 

massa se esfarele, depois e só embalar e finalizar com laços. Delicados para encantar seus clientes, seja 

eles em restaurante, academia e salão de beleza. Aula Promocional Harald. Aula com degustação. 

14-11 (Qui) 

14:00 

Andrea Vasconcelos 

24,99 

 

-INICIANTES NO MUNDO DO CHOCOLATE- Aprenda a trabalhar com o temido “chocolate”. Suas 

diferenças: FRACIONADO X NOBRE. As técnicas correta de derretimento, a diferença entre: TRUFAS X 

BOMBONS, tempo de refrigeração, tingimento, verdades e mitos, armazenamento e muitos outros 
detalhes e segredos desse precioso mundo! Aula com degustação. 



16-11 (Sáb) 

9:30 

Ronaldo Rodrigues 

19,99 

-SOBREMESAS RÁPIDAS EM TAÇAS E TRAVESSAS- Venha passar uma deliciosa manhã conosco! 
Aprenda como são fáceis, práticas e gostosas essas sobremesas que podem ser oferecidas de formas 

diferenciadas: Torta Holandesa, Pavês, Bolos da taça, recheios e decorações para festas de fim de ano. 

Não perca essa grande oportunidade. Leve para casa uma linda taça pequena prontinha como 

modelo! 

18-11 (Seg) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

-CAKETONES E SULFORMAS- Aprenda passo a passo essa delícia de receita, uma variação do Panetone 

que chegou para ficar!  Conheça e aprenda a usar as belíssimas formas da Sulformas, práticas e lindas. 

Embeleze sua mesa natalina com deliciosos Caketones. Não perca! Aula Promocional Sulformas. Aula 

com degustação. 

18-11 (Seg) 

14:00 

Danielle Bustilho 

3,99 

-JÁ É NATAL- DECORAÇÃO NATALINA EM CHOCOLATE- Venha aprender a fazer lindas decorações 
natalinas com as diferentes formas da BWB. Nessa aula montaremos um lindo presépio e bolas 

lindíssimas para enfeitar sua árvore! Inove na decoração da sua casa no Natal e aumente sua renda! Aula 

Promocional BWB. Aula com degustação. 

19-11 (Ter) 

9:30 

André e Patricia Teixeira 

          39,99           

-CULINÁRIA ORIENTAL- MAKIMONOS E HOT FILADÉLFIA- APRENDA E FAÇA EM CASA- Em aula: 

preparo do arroz, tempero do arroz, preparação dos Makimonos, corte, decoração e degustação. Entre 

nesse mundo e aumente sua renda. 

19-11 (Ter) 

14:00 

Juliana Martins 

3,99 

-JÁ É NATAL- PANETONES e CHOCOTONES CASEIROS DECORADOS- Aprenda a fazer a massa de 

forma simplificada e uma linda decoração para encantar seus clientes. Faça e Venda de Panetones e 

Chocotones. Aula Promocional Cacau Foods. Aula com degustação. 

21-11 (Qui) 

9:30 

Bárbara Oliveira 

19,99 

-JÁ É NATAL- PANETONE 2 X 1- PRESENTE DE PAPAI NOEL- Descubra nessa aula, 2 formas 

diferentes de fazer Chocotone Trufado & Recheado e Panetones.  Escolha na prática, qual irá trazer 
mais lucro pra você. Aprenderemos também: precificação correta, decorações fáceis, recheios deliciosos, 

validade e sugestão de embalagens. Aula com degustação. 

21-11 (Qui) 

14:00 

Bárbara Oliveira 

19,99 

-JÁ É NATAL– AULA PRÁTICA- BOMBONS PERSONALIZADOS E CONE RECHEADO NATALINOS- Já 

fez suas lembranças para vender no Natal? Não?! Então aprenda nessa aula com a mão na massa a fazer 

3 Bombons personalizados fáceis em 3D e um lindo cone recheado para você levar para casa.  Material: 

será dividido em aula pelas alunas (chocolate, pasta americana, brilhos e recheio), cada aluno deve trazer 

uma caixa para transportar sua produção e 2 casquinhas de sorvete de biscoito. 

22-11 (Sex) 
9:30 

Raquel Araujo  
34,99 

-ESPECIAL BACALHAU- Venha e aprenda deliciosas receitas com esse que é o preferido na mesa dos 

portugueses! – Pão de Bacalhau – Cupcakes de Bacalhau – Tartelete Salgado de Bacalhau. Tudo passo a 
passo, com apostila e muita água na boca! Aula com degustação. 

22-11 (Sex) 

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 dividido em sala. 

23-11 (Sáb) 

9:30 

Gê Alencar  

39,99 

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

bolos do horário nobre das novelas! Bolo Mágico, Bolo Limão Acetinado, Bolo de Chocolate Úmido e Bolo 

de Côco Queimado. Tudo passo a passo. Aprenda que um simples detalhe pode fazer do seu Bolo um 
Presente de Natal! Aula com degustação. 

25-11 (Seg) 

9:30 

Kátia Praça 

9,99 

-AULA DE BOLAS - ARTE COM BALÕES -DECORANDO GRANDES ESPAÇOS- Como decorar grandes 
espaços e gastar menos? Decoração de grande impacto visual. Dicas para reduzir custos sem 

comprometer o resultado final do seu trabalho. SURPREENDA SEUS CLIENTES. Aula com Apostila, 

Certificado e muitos SORTEIOS HAPPY DAY. 

25-11 (Seg) 

14:00 

Katia Praça 

29,99 

-AULA DE BOLAS- ARCO DESCONTRUÍDO- Ele que combina com diversos temas, a falta de padrão 

encanta os olhos. Está de volta! E chega com uma decoração “ESPECIAL FIM DE ANO”. Sim, uma ótima 

opção para festas de empresas, confraternizações, além de outras festividades, claro! A mudança das 

cores transforma a idéia da decoração! Katia Praça- 25 anos no mercado de eventos. Aula Promocional 
Sonho da Festa. 

26-11 (Ter) 
9:30 às 16:00 

Intervalo 12h às 13h 

Ana Cristina 

49,99 

-AULA PRÁTICA- INTENSIVÃO BOLO CENÁRIO EM PÉ- Aprenda passo a passo a fazer um belíssimo 
bolo fake com cenário em pé. Uma arte diferenciada que pode ser adaptada para diversos temas. Lista de 

material será disponibilizada no ato da inscrição. Imperdível! 

27-11 (Qua) 

9:30 

Alessandra Mauro 

3,99 

-JÁ É NATAL-NAKED CAKE E BOLO ESPATULADO PARA CEIA DE NATAL- Com o uso dos recheios 

Pastoriza, montaremos dois bolos imperdíveis para vendas de fim de ano. Técnica e dicas de como assar 

esses tipos de bolos.  Não perca! Aula promocional Pastoriza. Aula com degustação. 

27-11 (Qua) 

14:00 

Alessandra Mauro 

29,99 

-JÁ É NATAL- TORTA SALGADA EM FORMA DE ÁRVORE DE NATAL- Aprenda passo a passo: assar, 

rechear, montar e decorar uma deliciosa torta salgada para degustar no Natal!  Baixo custo e muito 

saborosa! Vamos aumentar nossa renda neste Natal. Não perca. Aula com degustação. 

28-11 (Qui) 

9:30 

Marcia Albuquerque 

     3,99          

-DIA DO BISCUIT- VELAS DE ANIVERSÁRIO TEMÁTICO- Aprenda a fazer as velas que estão em alta! 

São personalizadas, e podem ser guardadas como objeto de decoração. Passo a passo da produção ao 
tingimento. Aula Promocional Corantes Saramanil. 

28-11 (Qui) 

14:00 

Marcia Albuquerque 

34,99                     

-DIA DO BISCUIT- AULA PRÁTICA- POTE PAPINHA “VACA OU GALINHA”- Aprenda na prática a 
fazer uma linda decoração em potinhos de papinha que podem ser utilizados para diversas finalidades. 

Escolha 1 modelo e traga seu material. Material –VACA- Pote de papinha, 1 bola nº 50, 100gr de massa 

branca, rosa claro, 50gr marron ou chocolate ou Siena e preto. Material – GALINHA- Pote de papinha, 1 

bola de isopor nº 50, 100gr de massa branca, preta, amarelo ouro ou laranja. 

29-11 (Sex) 

9:30 

Rita Araújo 

3,99 

-TORTINHAS RECHEADAS E CROCANTES- Venha aprender a fazer deliciosas tortinha de chocolate, 

tortinha de maçã com canela, tortinha, tortinha de beijinho e tortinha de amendoim. Será feito em aula a 

massa e dois sabores diferentes para você aprender passo a passo. Inscreva-se já e garanta sua vaga. 
Aula Promocional Bom princípio. Aula com degustação. 

29-11 (Sex) 

14:00 

Rita Araújo 

3,99 

-FESTIVAL DE SUSPIROS – Aprenda a fazer lindos suspiros para festas infantis e fim de ano com os 
produtos Maxi Ovos. Pirulito de árvore de natal, suspiros recheados, roseta de suspiro e mini cone de 

suspirinhos. Aula Promocional Maxi Ovos. Venha e garanta já sua vaga. Aula com degustação. 

30-11(Sáb) 

9:30 

Cíntia Antunes 

39,99 

-JÁ É NATAL- -AULA PRÁTICA- DECORAÇÃO NATALINA- CUPCAKES, PÃO DE MEL, BOLO 

BOMBOM E PIRULITO DE CHOCOLATE - Grande oportunidade de aprender a decorar 4 diferentes 

doces com o tema de Natal. Aumente suas opções de lembranças para o Natal, encante seus amigos e 

clientes. Material: 1 pasta americana Arcolor vermelha de 500g, 1 pasta americana Arcolor branca de 

800g, 1 pote de CMC, tapete de silicone, rolo para abrir pasta, jogo de esteca simples, prato de 25cm 
dourado. Leve para casa sua linda produção! 

 
 

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. 


