
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 OUTUBRO 

NOVEMBRO 
07(Qui)- 9:30 

11(Seg)- 9:30 e 14:00  

 13(Qua)- 9:30 e 14:00 

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. 

01-10 (Ter) 

9:30 

Wilson Brandão 

19,99 

-FESTIVAL DE ESFIHA- ESFIHA ÁRABE, ESFIHA PAULISTA (aberta) E ESFIHA COMERCIAL- Recheios 

diversos, doces e salgados para seus eventos. Noções de congelamento para abastecer cantinas, buffets e casas 
de festas. Monte seu próprio negócio! Não perca essa oportunidade! 

01-10 (Ter) 

14:00 

Wilson Brandão 

34,99 

“JÁ É NATAL!” -A CARA DO NATAL: QUICHE DE BACALHAU, ROCAMBOLE DE DAMASCO E TORTA DE 

NOZES- E como é Natal, vamos de bônus: a receita do Tronco de Natal, delicioso bolo de chocolate que não pode 

faltar nessa celebração! A Sonho da Festa ajuda você a montar sua mesa de Natal ou vender a ceia de Natal 

prontinha para seus clientes! Aula com degustação. 

02-10 (Qua) 

9:30 

Claudia Thomaz 

3,99 

-BOLO DECORADO COM CHANTILLY- NOVIDADE: ”FAULT LINE CAKE” - É o bolo que vem com uma “linha 

faltando” a decoração, ou seja, com uma decoração diferente! Venha aprender a aplicação de papel de arroz para 
dar um enfeito especial! Imperdível! Aula Promocional Master Martini. Aula com degustação. 

02-10 (Qua) 

14:00 

Claudia Thomaz 

24,99 

-BOLO SUPER CHOCOLATUDO- Já imaginou um bolo todinho de chocolate? Da massa a decoração! Esse é para 

quem ama chocolate de verdade: massa de chocolate intenso, ganache (e variações) para recheio, e o melhor: 

brigadeiro para usar com bicos de confeitar! Não perca: acabamentos e ROSAS DE BRIGADEIRO! Aula com 

degustação. 

03-10 (Qui) 

9:30 

Bárbara Oliveira 

19,99 

-PALHA ITALIANA NO POTE- Você já provou a Palha Italiana embalada, agora venha provar e aprender a Palha 
Italiana no pote! Isso mesmo! Iremos fazer 5 variações de sabores: tradicional, limão, paçoca, ninho e Óreo. 

Ponto certo que é diferente do ponto da embalada, validade, precificação, ficha técnica e dicas de como vender. 

Uma aula deliciosa que você aprende de forma fácil e descontraída. Apostila digital incluída. Aula com 

degustação. 

03-10 (Qui) 

14:00 

Bárbara Oliveira 

24,99 

-AULA PRÁTICA- BROWNIE NO PALITO E MINI NAKED DE BROWNIE- Aprenda uma deliciosa receita e 2 
formas diferentes, super fáceis e vendáveis de utilizar esse delicioso bolinho. Isso mesmo! No palito: simples e 

decorado. Em formato de mini Naked, além de uma deliciosa geléia de morango com mousse de ninho para 

rechear nossos Mini Naked. E o melhor: Cada aluna (o) irá levar sua produção para casa. Material: Parte do 

material está incluído e o restante será dividido entre as alunas em aula. Delícia de aula! 

04-10 (Sex) 

9:30 

Ramid Bittencourt 

3,99 

-BOLO GULOSEIMAS- PASTA AMERICANA- Aprenda a fazer um lindo bolo com o tema “confeitaria”. Serão 
aplicadas inúmeras técnicas de modelagem à mão livre, como: cupcakes, marshmallow, macarrons, pirulito... tudo 

modelado com a pasta americana da Fine Line. Aula Promocional Fine Line. AULA COM SORTEIO! 

04-10 (Sex) 

14:00 

Ramid Bittencourt 

19,99 

-BOLO HALLOWEEN- PASTA AMERICANA- Nesta aula faremos um incrível bolo de halloween, utilizando 

técnicas de pintura em pasta americana, aplicação de “sangue falso comestível”, modelagens de dedos, texturas e 

muito mais... arrase na decoração da festa. Tudo feito com os produtos Fine Line. AULA COM SORTEIO! 

05-10 (Sab) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

-PIPOCA GOURMET- Venha aprender a fazer deliciosas pipocas gourmet, diferentes sabores, 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! 

07-10 (Seg) 

9:30 

Conceição Braga 

24,99 

-FESTIVAL DE “TORTAS CUCAS CROCANTES” NAS VERSÕES DOCES E SALGADAS- Aprenda a fazer uma 

massa super leve e criativa, sucesso de vendas. Dicas para transformá-la em mini... que lembrará uma “empada 

cuca” de bacalhau!  Ótima opção para vendas de Natal. Aula com degustação. 

07-10 (Seg) 

14:00 

Conceição Braga  

24,99 

-BROWNIES ECONÔMICO- Faremos em aula um delicioso bolo, a sensação do momento agora mais rápido, 

econômico e de fácil preparo para as pessoas que admiram  mas tem dificuldade no preparo. Dicas de montagem 
em embalagens individual matizado e no estilo docinhos para mesa de guloseima.  Aula com degustação. 

08-10 (Ter) 

9:30 

Queren Hapuque 

39,99 

-AULÃO DE CHANTINHO COMPLETA- Venha aprender e tirar todas as suas dúvidas sobre: batimento, 

texturização e armazenamento do chantilly estabilizado, o famoso "CHANTININHO". Coloração de cores fortes 

como vermelho e preto sem perder o ponto. E para fechar, DUAS DECORAÇÕES lindas e bem diferente para  

arrasar nas suas encomendas, usando espátulas de texturas e trabalho em bicos embutido.  

08-10 (Ter) 

14:00 

Anderson Alves 

3,99 

-ESCULTURA EM SORVETE DE BOLO- Será montado em aula, um sorvete de??? Exatamente, um sorvete com 

casquinha e tudo... calda, cereja, tudo feito em aula. Estruturação para essa peça e pintura em aerógrafo. Aula 
Promocional Fine Line. 

09-10 (Qua) 

9:30 

Caio Cesar 

3,99 

-PREPARE O NATAL-BOLO ESPATULADO COM POMPONS COMESTÍVEIS- Acompanhando tendências e 

trazendo uma jovialidade para nossos bolos, vamos brincar com cores e com texturas feitas em glacê real. Para 

completar, pompons comestíveis e super coloridos. Nesta aula vamos ensinar todo o processo de produção de 

Cakepops e a decoração de um lindo bolo. Para todos os níveis de conhecimento. Aula Promocional Arcolor. Aula 
com degustação e sorteio. 

09-10 (Qua) 

14:00 

Rose Gomes 

29,99 

“JÁ É NATAL!” – SOBREMESAS RED VELVET- Saia na frente e já comece a aquecer suas encomendas 

natalinas. Vem descobrir os segredos daquela massa de Red Velvet super especial para sobremesa na taça, bolo 

no pote, Naked Cake e outras delícias! Aula com degustação e opções de recheios. Vc não vai perder essa né? 

10-10 (Qui) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

-CHOCOLATES FINOS- Venha conhecer e aprender o que há de mais bonito para festas em geral com lindas 

decorações de chocolate para diversas ocasiões. Não perca essa grande oportunidade. Aula Promocional BWB. 

Aula com degustação. 

10-10 (Qui) 

14:00 

Danielle Bustilho 

19,99 

-BOLO NO POTE COM RECHEIOS GOURMET- E agora vamos começar a gourmetizar nossos deliciosos bolos no 
pote. Aprenda a fazer sabores que serão diferenciais no seu cardápio: morango com champagne, floresta negra, 

olho de sogra, oreo e redvelvet. Tudo passo a passo. Aula com degustação. 

11-10 (Sex) 

9:30 

Rita Araújo 

3,99 

-FESTA DAS TORTAS- Venha aprender a fazer deliciosas tortas para garantir uma renda extra na sua vida. Torta 

mousse  trufado de chocolate ao rum, torta mousse de doce de leite, torta mousse de abacaxi. Três delícias que 

são garantia de sucesso. Será feito em aula uma torta passo a passo, inclusive o batimento da massa. Garanta sua 
vaga e inscreva-se já. Aula promocional Bom Princípio. Aula com degustação. 

11-10 (Sex) 

14:00 

Rita Araújo 

19,99 

FESTIVAL DE BEM VIVIDO, BEM NASCIDO E BEM CASADO pingado - Venha aprender essa delícia que se 

desmancha na boca e é super fácil e rápido de fazer, com um rendimento maravilhoso para ter lucro certo. Vem 

aprender a fazer Bem vividos Coloridos para festas de chá revelação ao casamento. Massa rentável, fácil de fazer e 

o mais importante sem sobras. Garanta já sua vaga e venha conferir essa delícia. Aula com degustação. 

14-10 (Seg) 

9:30 

Alice Miralha  

24,99 

-PIRULITO DE CRISTAL- Uma aula completa! Faça o pirulito de cristal: transparente, colorido, e decorado. 
Embalagem com toque especial! Um laço simples e prático!  Aula com degustação. 

14-10 (Seg) 

14:00 

Alice Miralha 

19,99 

-DELICIOSOS BISCOITOS AMANTEIGADO- É uma ótima opção para café da manhã, lanche da tarde e um 

super Faça & Venda, maravilhoso! Apostila completa. Aula com degustação. 

15-10 (Ter) 

9:30 

Ronaldo Rodrigues 

14,99 

-CUPCAKE SALGADO DE BACALHAU- Aprenda a fazer essa delícia de receita. Tudo passo a passo: massa, 

decoração e muito mais. Ótima sugestão para o Natal! Aula com degustação. 



15-10 (Ter) 

14:00 

Ronaldo Rodrigues 

14,99 

-BOLO SALGADO E CHANTILY SALGADO- Vamos de NOVIDADES! Completo pra você! Uma deliciosa massa de 

pão de ló e o recheio... SURPRESA!!! O segredo do Chantilly Salgado e de BÔNUS... DECORAÇÃO COM PAPEL 

ARROZ. Aula com degustação. 

16-10 (Qua) 

9:30 

Ana Cristina 

3,99 

-VAI TER CASAMENTO, VEM COM A CELEBRATE!- Aprenda a decorar um belíssimo bolo de casamento com as 

seguintes técnicas: brush embroidery, bordas diferenciadas, Max flor e hortências, proporcionando um toque de 

delicadeza e encantando os convidados na decoração da mesa. Aula Promocional Celebrate. 

16-10 (Qua) 

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. 

17-10 (Qui) 

9:30 

Raquel Araujo 

24,99 

-TARTELETES DOCES E SALGADAS- Faça, venda e ganhe dinheiro! Tarteletes deliciosas que irão surpreender 
seus amigos e clientes. Aprenda a massa e decoração para cada tipo de tarteletes e se prepare para os elogios! 

Aula com degustação. 

17-10 (Qui) 

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. 

18-10 (Sex) 

9:30 

Luciana Lisboa 

3,99 

-SACOLÉ GOURMET E SORVETES- Dê a largada para vender muito no verão! Sacolé gourmet e sorvetes que 

garantem alta lucratividade, qualidade e praticidade usando os produtos Selecta Sorvetes. Aula Promocional 

Selecta Sorvetes. Aula com degustação. 

18-10 (Sex) 

14:00 

Luciana Lisboa 

3,99 

-PIZZAS DOCES- Vamos incrementar nosso cardápio! Massa econômica e muito fácil de fazer. Aula de Pizza 

usando os novos recheios forneáveis da linha Selecta Chocolates. Aula com degustação! 

19-10 (Sab) 

9:30 

Raquel Araujo 

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. Aula com degustação. Não perca! 

22-10 (Ter) 

9:30 

Andrea Vasconcelos 

3,99 

-MAÇÃ BANHADA NO CHOCOLATE E DECORADAS COM ARABESCO E TORTA TRUFADA- Aprenda a fazer 
lindas maçãs banhadas e decoradas com chocolate, um charme para decoração de diversos temas de festas. Para 

uma deliciosa sobremesa, aprenda a fazer a Torta Trufada, com casquinha e recheio delicioso. Aula Promocional 

Harald. Aula com degustação. 

22-10 (Ter) 

14:00 

Andrea Vasconcelos 

29,99 

-AULÃO DE TRUFAS E BOMBONS- Aprenda a diferença entre: trufas tradicional, bombons trufados e bombons 

recheados. Trufas no palito, trufas no copinho e trufas com a casquinha crocante. Apostila com várias receitas: 
nozes, coco, amendoim, mousse de maracujá e outros. Decorações diversas. Aula com degustação. 

23-10 (Qua) 

9:30 

 

 

 

Isabel Cristina 

14,99 

 

-DIA FITNESS E SAUDÁVEL- TEMPEROS CASEIROS - Vamos falar de alimentação saudável, aprender a fazer 

temperos 100% naturais como: sal de ervas, caldo de legumes, Sazón, Katchup, entre outros. Os temperos serão 

preparados em aula e ofertado para as alunas. Incluso apostila com todas as receitas e SORTEIO para a aula da 

tarde de MARMITAS FITNESS. Não perca! 

23-10 (Qua) 
14:00 

Isabel Cristina 
44,99 

-DIA FITNESS E SAUDÁVEL- MARMITAS FITNESS - Você vai aprender como montar uma marmita profissional 

ou para seu consumo próprio com cardápio baseado em comida caseira e 100% livre de aditivos e temperos 
químicos, embalagens adequadas e montagem da marmita. Marmitas balanceadas nutricionalmente e apostila 

inclusa com sugestões de cardápio. 

24-10 (Qui) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

“JÁ É NATAL!” -CASEIRINHOS NATALINOS- Venha aprender duas massas super prática e rápida com as 

formas ecopak, prontas para assar e servir. Ótima oportunidade para aumentar sua renda nesse Natal! Aula 

Promocional Sulformas. Aula com degustação. 

24-10 (Qui) 

14:00 

Danielle Bustilho 

24,99 

“JÁ É NATAL!” -PANETONES- SEMI-PRÁTICA- Hora de começar a se preparar para as encomendas de Natal! 
Aprenda a fazer deliciosos panetones, passo a passo com apostila detalhada. Para ficar ainda melhor, cada aluno 

irá rechear e assar 1 panetone de 100g. Não perca essa oportunidade e ganhe din din nesse Natal. 

25-10 (Sex) 

9:30 

Raquel Araujo 

49,99 

-AULA PRÁTICA- BUQUÊ DE FLORES EM BICO RUSSO- Arrase na decoração das festas com delícias 

comestíveis! Aprenda a fazer um lindo buquê de flores na casquinha de sorvete com recheio e decoração de 

chantininho. Aula 100% prática. Trazer Material: 2 bicos russos (modelo da sua preferência), 2 mangas, perfex, 
avental e touca. O chantininho e a casquinha será oferecido pela professora. 

25-10 (Sex) 

14:00 

Raquel Araujo 

24,99 

-AULA DE MASSA VERSÁTIL- Já estou sentindo o cheirinho saindo forno! Faça e venda! Aula cheia de dicas de 

como fazer, congelar e vender. A massa será feita em aula, passo a passo e com ela faremos: pizza, cachorro 

quente, hambúrguer, joelhos, esfirras e muito mais. Aula com degustação. 

26-10 (Sab) 

9:30 

Sandra Freitas 

14,99 

-MIL IDEIAS EM GLACE REAL- Aprenda a decorar um belíssimo bolo com diversas técnicas em Glacê Real. O 

clássico e eterno bico de confeitar traz o glamour, a delicadeza e o acabamento perfeito para Bolos de Casamento, 

Bodas, 15 anos, Batizados e outras ocasiões. O encanto da decoração de um bolo encontrará sempre os traços do 
GLACE REAL. Venha e conheça os segredos em nossa aula. 

28-10 (Seg) 
9:30 

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. 

28-10 (Seg) 

14:00 

Andrea Vasconcelos 

29,99 

-DOCES FINOS PARA DIVERSAS OCASIÕES- Quindim de nozes, quindim de coco, doces gratinados, balinha de 

coco caramelado e doces de banana passas com a casquinha crocante. Aumente seu cardápio e encante seus 

clientes. Aula com degustação. 

29-10 (Ter) 

9:30 

Alessandra Mauro 

3,99 

-NAKED CAKE PASTORIZA- Venha aprender batimento de massa e como assar esse tipo de bolo para fazer 

naked perfeito. Tudo passo a passo em aula e para rechear usaremos a linha de recheios Pastoriza.  Acabamentos 

de bicos para finalização da decoração. Aula Promocional Pastoriza. Aula com degustação. 

29-10 (Ter) 

14:00 

Alessandra Mauro 

19,99 

-BOLO PIN UP- Um lindo bolo decorado com a técnica de bolas de gelatina para dar “efeito de bola de chiclete” 

ensinaremos técnicas com efeitos 2D entre outras dicas imperdíveis. Não fique de fora dessa aula maravilhosa. 

Apostila com massas e recheios. 

30-10 (Qua) 

9:30 

Elizete Garrão 

3,99 

-GLOW CAKE ROSE GOLD- Nesta aula ensinaremos a técnica de decoração riscada de chantilly, onde 

utilizaremos pintura rose gold em um bolo com altura dupla de uma forma rápida e fácil, mesmo para quem nunca 
usou chantilly. Aula Promocional Hulalá. Aula com degustação. 

30-10 (Qua) 

14:00 

Elizete Garrão 

3,99 

-BOLO DE CASAMENTO COM DIVERSAS TÉCNICAS- Aprenda a decorar um lindo bolo de casamento com 

técnicas incríveis, utilizando: pasta americana MIX, rendas de açúcar, flores, stencil e bicos. Transforme seus 

trabalhos em verdadeiras obras de arte. Aula Promocional MIX. 

31-10 (Qui) 

9:30 

Alessandra Mauro e 
Robinho 

49,99 

-AULA PRÁTICA- AULA OFICINA DE MODELAGEM- ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS, PEQUENO 

PRÍNCIPE E ÁRVORE- Decore seus cones recheados.  Podem ser exposto na mesa para decoração e na mesa 
dos convidados. Tudo passo a passo tirando todas as dúvidas no mundo da modelagem. Trazer Material: conj. de 

estecas, 1 conj. cortador redondo, tesoura de ponta fina, rolo para abrir pasta, pano de prato, touca e avental. Já 

incluso no valor da aula: pasta americana e os cones. 

31-10 (Qui) 

14:00 

Luciana Lisboa 

49,99 

-“JÁ É NATAL!”- CONFEITARIA FUNCIONAL-PANETONES ZERO GLUTEN E LACTOSE- O Natal é para todos! 

Aprenda a fazer receitas especiais para atender ao público com intolerância a glúten e lactose ou para pessoas que 
gostariam de aproveitar melhor os nutrientes. Aproveite essa fatia do mercado para aumentar sua renda com a 

tendência da "saudabilidade" e da paz com a balança. Aula com apostila e degustação. 
 

 

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. 


