
                                                                                                                                                                                                                   
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 SETEMBRO 

02-09 (Seg) 

9:30 

Bruna Souza 

19,99 
-BOLO “BALOON CAKE”- Aprenda essa linda decoração que está fazendo o maior sucesso! Venha aprimorar suas 

técnicas e ser um diferencial no quesito chantilly. Não perca essa oportunidade. Aula com degustação. 

02-09 (Seg) 

14:00 

Bruna Souza 

42,90 

-AULA PRÁTICA- CHANTININHO- Com a mão na massa aprenda o batimento correto do chantininho, o ponto 

correto para alisar e tingir. Aprenda 2 diferentes técnicas:  degradê de cores, de uma cor para outra e  um lindo 
bolo Love. E você, escolhe a técnica que deseja usar! Trazer Material: 1 isopor 15cm, 1 tábua de 20 cm, bico 21, 

1 manga de confeitar,1 matriz, espátula alisadora, espátula de silicone, touca, avental e perfex. Material incluído 

no valor da aula: 1L de chantilly Norcau.  

03-09 (Ter) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

-LEMBRANÇAS DE CHOCOLATE PARA O DIA DAS CRIANÇAS- Uma aula divertida e lucrativa! Aprenda a fazer 

lindas e deliciosas lembranças para presentear a criançada! Quem não gosta de chocolate? Com as formas BWB 
tudo ficou mais fácil e prático! Aula Promocional BWB. Aula com degustação. 

03-09 (Ter) 

14:00 

Danielle Bustilho 

3,99 

-MASSA DE PÃO NO LIQUIFICADOR- Uma aula deliciosa... já sinto o cheiro do pão saindo do forno!!! Aprenda a 

fazer uma massa fácil e prática que é um sucesso de venda! Assadas em formas diferenciadas! Assou, vendeu! 

Aula Promocional Sulformas. Aula com degustação. 

04-09 (Qua) 

9:30 

Ana Lilia Brum 

29,99 

-AULA SEMI-PRÁTICA- CUPCAKES PARA INICIANTES- Venha aprender passo a passo: massa, recheio e os 

segredinhos dele que chegou para ficar! Na prática, a decoração de 3 modelos de cupcakes em pasta americana. 
Trazer Material: 1 pasta americana, 1 jogo de esteca, avental, touca e perfex. Aula com apostila e 

degustação. 

04-09 (Qua) 

14:00 

Mauricio Riquelme 

3,99 
-AULA DE BALÕES- Aprenda a fazer diversas esculturas com o tema Sereia e arrase na decoração da sua festa. 

Nível básico. Aula Promocional ART LÁTEX. 

05-09 (Qui) 

9:30 e 14:00  

Dobradinha 

Simone Telles 

49,99  

 

 

Cake 1 

PASTA AMERICANA 

MANHÃ- AULA TEÓRICA- Aprenda: Batimento de massa perfeita, Recheios, Calda, Pré-cobertura, Prensagem e 

como trabalhar a pasta americana, passo a passo. Aula com degustação. 

TARDE- AULA PRÁTICA- Aprenda a decorar um bolo fake em pasta americana e leve seu trabalho para casa! 

Trazer Material: 1 isopor de 15/ 8cm, 1 tábua de 20cm, tapete de silicone ou EVA branco, 1 rolo para abrir 
pasta, jogo de esteca, 1 pasta americana, 1 corante em gel da sua preferência. Aula com apostila e certificado.                    

   

06-09 (Sex) 

9:30 

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! Aula com degustação. 

06-09 (Sex) 

14:00 

Raquel Araújo 

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 onde você irá decorar 

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

09-09 (Seg) 

9:30 

Caio Cezar 

3,99 

-MINI NAKED VELVET- Trazendo novidades para o seu cardápio, você vende mais! As mini sobremesas estão 

super em alta e vamos adicionar cores e sabores diferenciados. Aprenda a fazer mini bolos coloridos e recheios 

diferenciados, como: framboesa, limão siciliano e baunilha. Aula para todos os níveis de conhecimento. Aula 

Promocional Arcolor. Com degustação e sorteio. 

09-09 (Seg) 

14:00 

Roberta Kelly 

29,99 
-BOLO CHANTININHO E CHANTININHO DE CHOCOLATE- Aprenda passo a passo tudo sobre chantininho, seus 
truques e segredos. Ponto ideal, coloração, decoração com bicos e espátulas decoradoras. Aula com degustação. 

10-09 (Ter) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

-CAKE POP- Aprenda a fazer lindos Cake Pop e garanta venda o ano inteiro! Festas infantis, batizados, 
mesversário, 15 anos e casamento! Com a Mavalério tudo fica mais divertido e colorido! Aula com degustação. 

10-09 (Ter) 

14:00 

Danielle Bustilho 

3,99 

-BOMBONS MACIÇOS- Venha aprender a fazer os verdadeiros Bombons Maciços Saborizados. Com as pastas 
Saborizantes Blend, o sabor é fiel e encantador! Aula Promocional Blend. Aula com degustação. 

11-09 (Qua) 

9:30 

Ana Cristina 

3,99 

-BOLO RICO EM DETALHES- A Celebrate traz para você um decoração rica em detalhes e colorido muito fácil de 
fazer! Bicos de confeitar em uma profusão de cores florindo o mundo com muita doçura. Encante-se! Aula 

Promocional Celebrate. 

11-09 (Qua) 

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 dicas 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! 

12-09 (Qui) 

9:30 

Gê Alencar 

29,99 

-FESTIVAL DE VERRINES- 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 suas festas! Espero por 

você! Aula com degustação! 

12-09 (Qui) 

14:00 

Gê Alencar 

29,99 

-PÃO DE MEL E SUAS VARIADAS APRESENTAÇÕES- 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. 

13-09 (Sex) 

9:30 

Danielle Bustilho 

19,99 
-FESTIVAL DE MASSAS DE BOLO- Seja para venda ou para o fim da tarde! Aprenda deliciosas massas de bolo 
como: red velvet, chocolate, pão de ló, churros e amanteigado. Aula com degustação 

13-09 (Sex) 

14:00 

Luciana Lisboa 

3,99 

-MILKSHAKE- SIM! Vamos nos preparar para o Verão, saia na frente e venha aprender a fazer uma linda taça de 
Milkshake utilizando os produtos Selecta Sorvete. Inove seu cardápio de delícias geladas! Aula com degustação. 

14-09 (Sáb) 

9:30 
Renata Tannuri 

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! 

16-09 (Seg) 

9:30 

Alessandra Mauro 

3,99 

-TORTAS COMERCIAIS- Aprenda a preparar deliciosas tortas comerciais com a linha e recheios pastoriza. 

Batimento, montagem e decoração com uso de bicos e geléia de brilho. Passo a passo. Aula Promocional Pastoriza. 

Aula com degustação.  

16-09 (Seg) 

14:00 

Alessandra Mauro 

29,99 

-BEM CASADO PINGADO- Vamos preparar a famosa massa de bem casado pingado, sucesso de vendas. Tudo 

passo a passo com apostila completa: massa, caldo e recheio. Garanta já sua vaga! Aula com degustação. 

17-09 (Ter) 

9:30 

Danielle Bustilho 

3,99 

-BARCA DE CHOCOLATE- Aprenda a fazer lindas “barcas de chocolate”. Com várias ideais para decoração e 

deliciosos recheios, deixando seus clientes com água na boca! Ótima sugestão de presente para os apaixonados 
por chocolate! Aula Promocional BWB. Aula com degustação. 

17-09 (Ter) 

14:00 

Danielle Bustilho 

19,99 

-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... verdades e mitos, armazenamento e muitos outros detalhes e segredos desse precioso mundo! 

Aula com degustação.  



18-09 (Qua) 

9:30 

Elizete Garrão  

3,99 

-BOLO CHANTILLY DEGRADÊ FLORAL- Aprenda fazer um bolo alto com estrutura dupla em degradê e arranjos 

flores artificiais. A forma correta de trabalhar com transição de cores, perolização e aplicação de arranjo floral com 

segurança e higiene. Aula Promocional Hulalá. Aula com degustação. 

18-09 (Qua) 

14:00 

Elizete Garrão 

3,99 

 

-BOLO ALADIN- Aprenda fazer a decoração com o tema Aladin, com rendas de açúcar, modelagem de flores, 

castelo com efeitos 2D recortado em pasta e pintura em pó aveludado. Aula Promocional MIX. 

19-09 (Qui) 

9:30 

Wilson Brandão 

29,99 

-AULÃO DE LANCHEIRO- FAÇA SALGADOS DE QUALIDADE- Aula rápida e com qualidade de curso técnico, 
ideal para quem quer montar o seu próprio empreendimento ou até mesmo supervisionar uma lanchonete. Com 

uma única massa você irá aprender a fazer: hambúrguer de forno (Já sai recheado do forno), joelho, cachorro 

quente americano, esfiha e muito mais. Serão demonstradas as modelagens do calzone, do pastel chinês e da 

cigarrete. Aula com apostila e degustação. 

19-09 (Qui) 

14:00 

Wilson Brandão 

29,99 

-MASSA FOLHADA- Aumente sua renda vendendo folhados. Aprenda a fazer a massa mais versátil do Brasil. 
Você que acha difícil fazer massa folhada, essa aula foi feita para você. Aula com tudo feito passo a passo. Esta 

massa poderá permanecer congelada por até 3 meses. Serão ensinados as seguintes modelagens: mini folhados 

para buffet, mil folhas, biscoitos diversos, palmier, gravatinhas de queijo, etc. Aula com apostila e degustação. 

20-09 (Sex) 

9:30 

Ana Lilia Brum 

19,99 

- SUSPIROS E MERENGUE RECHEADOS- Aprenda a fazer deliciosos e coloridos suspiros e merengues recheados 

de vários formatos e faça seus clientes e convidados suspirarem... Aula com degustação. 

20-09 (Sex) 

14:00 

Anderson Alves 

3,99 

-AULA PRÁTICA- TOPOS DE CUPCAKE EM PASTA AMERICANA- Aprenda fazer topos de cupcakes com o tema 

TOY STORY 4. Trazer Material: 1 jogo de esteca, 1 pasta branca Fine Line, 1 pincel, conj. de cortadores redondo 

do tamanho do cupcake, avental, touca e perfex. Aula Promocional Fine Line. 

21-09 (Sáb) 

9:30 

Glória Aguiar 

9,99 

-BOLO GOURMET COM PROFITEROLES E CREME PATISSERIE- Venha aprender a fazer profiteroles e o 
coringa da confeitaria, o creme pâtisserie. E isso tudo para decorar um delicioso bolo gourmet. Aula com apostila 

e degustação. 

23-09 (Seg) 

9:30 

Natalia Sampaio 

24,99 

-DELICIOSOS DONUTS- Aprenda a produzir Donuts com técnicas simples, coberturas, recheios diversos e um 

visual atrativo para comercializar. Não perca essa grande oportunidade! Aula com degustação. 

23-09 (Seg) 

14:00 

Natalia Sampaio 

29,99 

-AULA PRÁTICA- MODELAGEM PARA INICIANTES-TEMA CIRCO- Do palco direto para suas mãos! Aprenda 

na prática passo a passo modelagens para a decoração de suas festas. Agora com as fofuras do CIRCO. Trazer 

Material: tapete de silicone, rolo para abrir pasta, jogo de esteca, isopor 20x8cm, 1 pasta americana, 1 folha de 
celofone e perfex.  

24-09 (Ter) 

9:30 

Fernanda Novaes 

29,99 

-AULA PRÁTICA- FLOR PEÔNIA- As flores são bem vindas em todas as ocasiões, inclusive em: um bolo de 

casamento, 15 anos ou bodas. Aprenda na prática a fazer essa linda flor. Trazer Material: Cortador de peônia, 

ejetor de folha de peônia, frizador, jogo de estecas, pasta de flores, tapete de silicone, rolo para abrir pasta, touca 

e avental. 

24-09 (Ter) 

14:00 

Fernanda Novaes 

19,99 

-AULA PRÁTICA- FLOR HIBISCO- A linda flor do tema infantil Moana, aprenda na prática e inove suas 

decorações e arranjos florais. Trazer material: Cortador hibisco, frizador hibisco, cortador de folha, massa para 
flores, rolo para abrir pasta, tapete de silicone, avental e touca. 

25-09 (Qua) 

9:30 

Wilson Brandão 

49,99 

-AULA PRÁTICA- DESOSSANDO FRANGO- Aprenda a desossar ave (frango, chester ou peru) e a preparar dois 

tipos de pratos: Ave Desossada, que permanece com o mesmo formato e o Rocambole Recheado. Sua 

comercialização pode ser congelado ou assado e acompanhado de um maravilhoso Nhoque de Aipim. Trazer 

material: ave (frango, chester ou peru), temperos caseiros a seu gosto, alho, limão, 1 faca peq. amolada de 
ponta, farofa já pronta pra rechear o frango e/ou o rocambole, vasilha para armazenar o frango, touca, avental, 

perfex e pano de prato.  

25-09 (Qua) 

14:00 

Wilson Brandão 

29,99 

-MINI PADARIA- Seja um pequeno empreendedor. Aumente sua renda fazendo da sua casa uma mini padaria. 

Aprenda fazer com o mestre da panificação Wilson Brandão deliciosos pães: pão de hambúrguer, pão de cachorro 

quente, sonho, ciabata, sacadura, pão doce, lua de mel, entre outros. Apostila completíssima. Várias dicas de 
armazenamento e noções de custo. Aula com degustação. 

26-09 (Qui) 

9:30 

Andrea Vasconcelos 

3,99 

-EU SÓ QUERO CHOCOLATE- SALAME DE CHOCOLATE E DOMINOLATE- Uma ótima sugestão de venda para 

o dia a dia é o salame de chocolate, receita prática e econômica. Dominolate com receita de biscoito amanteigado. 

Ótima sugestão para presentear. Aula Promocional Harald. Aula com degustação. 

26-09 (Qui) 

14:00 

Andrea Vasconcelos 

29,99 

-AULA DE DOCES DO MOMENTO- Pão de mel, alfajor, palha italiana, brownie e verrines. Tecnicas de 

congelamento para os doces já prontos por 90 dias. Pão de mel no palito e decorado com arabesco. Palha italiana 

tradicional e de outros sabores. Alfajor com massa feita em aula, massa de biscoito e com recheio de chocolate 
com avelã. Brownie tradicional e baby brownie para festas. Aula com degustação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

27-09 (Sex) 

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. 

27-09 (Sex) 

14:00 

Kátia Praça 

29,99 

-AULA DE BOLAS- 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, casamentos e festas temáticas. Utilizamos BALÕES NACIONAIS E IMPORTADOS. 

ÚLTIMAS NOVIDADES E TENDÊNCIAS DO MERCADO. Aula com apostila, receitas e gráficos. Kátia Praça – 25 anos 

no mercado de eventos. 

28-09 (Sáb) 

9:30 

Sandra Freitas 

24,99 

-AULA PRÁTICA- BOLO FLORAL- Venha decorar um bolo com delicadas mini flores de glacê real como: Girassol, 

Alfazema com fita de flores, Miosótis, Folhas e muito mais. Tudo ensinado passo a passo. Trazer Material: Bicos: 
199,349,102,233 (1 de cada), bicos: 2,3 ( 2 de cada), 6 mangas, 6 matrizes, espátula, isopor de 20cm coberto de 

pasta americana já colada no prato, tesoura, touca, avental e perfex. 

30-09 (Seg) 

9:30 

Rita Araújo 

3,99 

-CANAPÉS DOCES E SALGADOS- Venha conferir essa maravilha. Deliciosos Canapés com recheios da Bom 

Princípio: Canapés de brownie com mousse de doce de leite, Canapé de cream cheese com geléia de cebola 

caramelizada, Canapé de abacaxi. Aprenda e garanta uma renda extra. Será feito em aula uma receita doce e uma 

salgada. Na apostila as demais receitas. Garanta sua vaga! Aula Promocional Bom Princípio. Aula com 
degustação. 

30-09 (Seg) 

14:00 

Rita Araújo 

19,99 

-FESTIVAL DE CONES GOURMET- Aprenda a fazer deliciosos cones gourmet e ganhar dinheiro sem sair de casa. 

Cones de creme brulle com frutas do bosque, Cone de chocolate meio amargo, Cone de prestigio, Cone trufado de 

Capuccino, Cone de birgadeiro branco com trufa de nozes, Cone de creme de cereja, Cone trufado de ovomaltine. 

Será feito em sala dois sabores de recheios diferentes e a montagem. Várias dicas e venda certa. Garanta já sua 
vaga! Aula com 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. 


