
           
Rua Barão do triunfo, 66 - Caxias. 

Tel: 2671-2285 / 2674-3017 

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 ABRIL/2019 

01/04(Seg) 
9:30 

Raquel Araujo 

24,99 

Aula Prática 

CURSO PRÁTICO DE BISCOITOS MEXICANOS=> Venha aprender na prática como fazer esses biscoitos 

que estão na moda. Festas mexicanas estão em alta, então não fique de fora dessa aula e surpreenda seus 

clientes e amigos. TRAZER MATERIAL: 01bico perle 3, 1manga de confeitar e 1 matriz. O valor do glacê 

será dividido entre os alunos.    

01/04(Seg) 
14:00 

Mayara Soares 

24,99 

AULA ESPECIAL  DE DOCINHO MODELADOS E PERSONALIZADOS=> Aprenda a fazer o melhor 

docinho de festa e lucre bastante. Nesta aula você irá aprender  como fazer a massa base dos docinhos , 

modelagem , personalização , durabilidade, e rendimento. 

02/04(Ter) 
9:30 

Danielle Bustilho 

2,99 

BE-A-BA DOS OVOS DE PÁSCOA – PROMOCIONAL MAVALÉRIO=> Venha aprender a fazer ovos de 

páscoa e ganhar dinheiro sem sair de casa, ideal para você que nunca fez e quer começar nesse maravilhoso 
ramo, será ensinado todo passo a passo. Aula com degustação. 

02/04(Ter) 
14:00 

Danielle Bustilho 

24,99 

FESTIVAL DE PALHA ITALIANA=> As mais deliciosas palhas italianas que vão deixar você e todos os 

seus clientes com água na boca. Nessa aula você aprenderá palha italiana nos sabores:  LEITE NINHO, 

ROMEU E JULIETA, LIMÃO SICILIANO, E PALHA ITALIANA COBERTA COM CHOCOLATE.  

03/04(Qua) 
10:00 

Rita Araujo 

2,99 

OVOS DE PÁSCOA TRABALHADOS COM BICOS DE CONFEITAR=> Nesta última etapa do intensivo de 

páscoa você aprenderá a  montar ovos trabalhados com bicos de confeitar utilizando o próprio chocolate, a 

transformar seus ovos de páscoa em lindos trabalhos bem coloridos para você conquistar seus clientes com 

praticidade, rapidez e delicadeza. Além dos ovos você também aprenderá a montar com rapidez um lindo 

coelho. Aula promocional BWB com degustação. 

03/04(Qua) 
14:00 

Rita Araujo 

19,99 

SACOLÉ GOURMET MODULO VI=> Aprender a fazer deliciosos sacolés gourmet: Sacolé de batida de coco, 

menta com chooclate, de chiclete, doce de leite, frutas do bosque, coco queimado, passas ao rum e 

chocolate meio amargo com pedaços de coco. Será feito em aula duas receitas passo a passo para você tirar 

todas as suas duvidas e as demais receitas na apostila. Aula com degustação. 

04/04(Qui) 
9:30 

Leandro Iorgutinho 

2,99 

AULA PROMOCIONAL ARCOLOR – NAKED CAKE RED VELVET=>  aprenda essa delicia  com recheio de 

creme de confeiteiro, que é um creme básico e pode ser transformado em vários outros, com técnica de 

decoração em bicos e dicas sobre frutas e flores uma decoração rústica e romantica.  

04/04(Qui) 
14:00 

Leandro Iorgutinho 

24,99 

CURSO DE TORTA SALGADA DE POTE=> Que tal garantir uma renda extra? Então se inscreva e aprenda 

essa torta salgada que também serve para sanduíche à metro ou torta decorada. Deliciosa receita feita com 

massa de pão de ló agridoce, recheio de frango com especiarias, dicas sobre embalagem, armazenamento e 

validade. Não perca! 

05/04(Sex) 
9:30 

Kátia Praça 

44,99 

FLORES NATURAIS - DECORANDO IGREJAS E SALÕES PARA CERIMÔNIAS=> Arranjo para altar e 

lateral do banco de Igreja, Púlpito, Toucheiro para Cerimônias ao ar ivre, entrada dos noivos.  E MAIS: Onde 

comprar e Armazenar Flores. Não percam! 

05/04(Sex) 
14:00 

Kátia Praça 

44,99 

ARRANJOS RUSTICOS COM FLORES NATURAIS PARA EVENTOS=> Montaremos Arranjos RÚSTICOS  

para Mesa dos Convidados e Mesas Principais, com as belas SUCULENTAS E FLORES TROPICAIS. Super 

Tendencia......Rústico Boho, imperdível! 

06/04(Sab) 
9:30 

Antonia Brandão 

29,99 

FAÇA E VENDA PÁSCOA - BOLO DE ROLO E SUAS VARIAÇÕES=> Faremos em aula a massa, , 
como assar e rechear e com ele faremos lembrancinhas e mais um ovo de Páscoa decorado com bolo 
de rolo. 

08/04(Seg) 
9:30 

Diego Barbosa e 

Cadu Soares 

39,99 

BOLOS CASEIRINHOS – MÓDULO 2=> Eles voltaram com tudo! Os bolos Caseiros da vovó estão de volta 

um pouco repaginados. São de fácil preparo e ótimo sabor, no melhor estilo faça e venda. Em aula vamos 

preparar 3 sabores incríveis. Conteúdo:Massa de LEITE NINHO / Massa de OREO / Massa de MILHO, Caldas, 

Cobertura, Custo, Validade, Dicas de venda. Aula completa com 1 receita extra de massa na apostila pra 

você arrasar nas vendas. Aula com degustação.   

08/04(Seg) 
14:00 

Diego Barbosa e 

Cadu Soares 

39,99 

CURSO DE BOLOS GELADOS=> Os bolos gelados já existem há muito tempo, e fazem o maior sucesso em 

qualquer ocasião. Bem molhadinhos, com um recheios bem saborosos, você não irá resistir. Aprenda o 

preparo das massas, recheios, coberturas, finalizações, como embalar e comercializar. Tudo passo a passo 

para que você possa reproduzir sem erro. Faremos BOLO GELADO DE COCO e BOLO GELADO DE 

BRIGADEIRO e BOLO GELADO DE LEITE NINHO COM MORANGO. Venha passar uma tarde conosco e 

descobrir o quão fácil pode ser preparar tortas e surpreender a todos. Aula com degustação. 

09/04(Ter) 
9:30 

Alessandra Mauro 

2,99 

BOMBONS DECORADOS EM 3D E PIRULITOS DE PÁSCOA=> Venha aprender a fazer deliciosos 

bombons decorados com carinha de coelho, cenourinhas, bombom com acabamento perfeito para você 

também ter a opção de trabalhar em festas. Também será ensinado pirulitos decorados com o tema mais 

doce do ano que é a Páscoa. Dicas de embalagem e armazenamento. Aula promocinal Pastoriza. 

09/04(Ter) 
14:00 

Alessandra Mauro 

19,99 

INICIANTES EM CAKE DESIGNER – DECORAÇÃO  DE  BOLO COM ROSETAS EM DEGRADÊ=> Venha 

aprender a montar seu bolo corretamente com  decoração em chantininho, onde será ensinado a trabalhar 

corretamente com o chantilly , bico e corantes para fazer diversos tons com uma só cor. A  finalização será 

com uma linda flor,  tudo ensinado passo a passo para garantir seu sucesso. garanta sua vaga! 

10/04(Qua) 
10:00 

Conceição Braga 

24,99 

MASSA MÁGICA DE SALGADOS FRITOS – LOJA LECÂDO=> Está de volta a massa revolucionária que 

irá transformar sua vitrine e Buffet, nos mais destacável! Massa cremosa e crocante da famosa loja de 

Shopping a Lecâdo, fácil preparo e muito rendosa, será preparado diversos modelos (coxinha, croquete, 

risoles e outros.) COM GASTO DE MENOS DE 10,00 REAIS PREPARE ATÉ 180 SALGADOS DE FESTA: 

Forma de empanamento, fritura e congelamento por mais de 5 meses. Aula com degustação. 

10/04(Qua) 
14:00 

Conceição Braga 

29,99 

DELÍCIAS PARA PÁSCOA=> Sim, vamos inovar com deliciosas guloseimas para servir nesta data tão 

especial. Que tal um  delicioso bolinho de bacalhau  crocante,  econômico e que pode ser congelado para 

servi como entrada ou lanche. De brinde iremos ensinar um pavê de peixe com camarão super cremoso e de 

fácil preparo com dicas para outros sabores. Vocês irão se surpreender com essas deícias! Aula com 

degustação. 

11/04(Qui) 
9:30 

Glória Fonseca 

2,99 

BOLO COM FLORES VAZADAS=> Conheça uma técnica fácil para montagem de flores vazadas, utilizando 

glacê.  As flores podem ser coloridas ou apenas perolizadas e você poderá aplicá-las ao bolo com movimento 

ou retas.  Um verdadeiro show de decoração utilizando bicos perlê.  Aula Promocional Celebrate. 

11/04(Qui) 
14:00 

Glória Fonseca 

24,99 

AULA PRÁTICA DE BICOS PARA INICIANTES=> Se você adora a área da confeitagem, mais não 
consegue fazer além de uma pitanga, não perca essa oportunidade de aprender técnicas com a cake 

designer Glória Fonseca. Trazer Material: BICOS= 102, 47,17 e 1F, 3 sacos de confeitar, 2 matriz pequena e 

uma matriz grande, perfex, colher ou espátula, vasilha plástica pequena com tampa e tesoura. O glacê real 

será rateado entre os alunos. Limite de 15 alunos. 

12/04(Sex) 
9:30 

Damião Costa 

19,99 

CURSO DE  CONFEITAGEM  PARA INICIANTES=>  Nesta aula você irá aprender a preparar a massa de 
bolo,  assar, esfriar de forma correta, como congelar e descongelar,  montar usando um aro fixo, usar a 

calda no bolo, rechear corretamente, prensar, cobrir e decorar com pasta americana e moldes de silicone. 

Será fornecido em aula uma tabela com rendimento do bolo em fatias. Aula com dicas e degustação. 

12/04(Sex) 
14:00 

Damião Costa 

19,99 

BEM CASADOS COM MASSA PINGADA=> Aprenda nesta aula uma massa maravilhosa de pão de ló 
pingado, com bom rendimento e recheio tradicional de doce de leite, tendo boa resistência, receita original 

Portuguesa, banhado em uma delicada calda de açúcar. Dicas de outros recheios, embalagens e 

congelamento. Aula com degustação. 

13/04(Sab) 
9:30 

Andrea 

Vasconcellos 

29,99 

DELÍCIAS DO MOMENTO - ALFAJOR, PALHA ITALIANA, BROWNIE E  PÃO DE MEL NATALINO=> 

Aprenda com sucesso e praticidade...Pão de mel com massa prática ,econômica e decorações natalinas, 
recheio de ganache e cobertura fracionada, alfajor com massa amanteigada recheio de doce de leite com  

Nutella e cobertura fracionada, Brawnie com massa tradicional, embalagem para eventos como: casamento, 

15 anos e outro,s e a famosa Palha italiana que utilizaremos o chocolate nobre. aula com degustação! 

http://www.osonhodafesta.com.br/


 
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 aula por outra caso sejamos avisados da desistência no mínimo 3 dias antes da mesma. 
DEVOLUÇÃO DO VALOR APENAS SE O CURSO FOR CANCELADO! 

NÃO REMANEJAREMOS AULAS PROMOCIONAIS. 
Pode Trazer máquina fotográfica para tirar fotos no final da 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! 

15/04(Seg) 
9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

CURSO DE MASSAS FRESCAS SEM CONSERVANTES =>  Aula rápida e com qualidade de curso técnico, 

ideal para quem quer montar o seu próprio empreendimento. APRENDA PASSO A PASSO :Lasanha 

(beterraba, cenoura ou espinafre), talharim, rondelle, capelette, raviolle, canelone e macarrão integral. 

Massas produzidas em cilindros apropriados ou manual. Pré cozimento, congelamento e noções de custo. 

Aula com degustação. 

15/04(Seg) 
14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

CURSO DE PIZZAIOLO - IMPERDÍVEL=> Se você pensa em abastecer cantinas, academias ou mesmo 

montar ou reciclar sua pizzaria, eis a oportunidade! Massa feita com cerveja, iogurte ou azeite. Modelagem 

de mini pizzas, brotinhos e tradicional; As diversas espessuras (fina, grossa e com borda recheada), molho 

especial (feito com manjericão fresco e calabresa), recheios variados. Balanceamento da receita para que a 

mesma se transforme em integral. Pré assada e congelamento, coberturas doces e salgadas. Aula com 

degustação. 

16/04(Ter) 
9:30 

Elizete Garrão 

2,99 

BOLO MAMÃE CORUJA -  PROMOCIONAL MIX=> Corujas,árvores e folhas com pintura seca  modelados 

em pasta americana vai compor a decoração deste lindo bolo para homenagear a pessoa mais importante da 

nossa vida. 

16/04(Ter) 
14:00 

Elizete Garrão 

2,99 

BOLO CORAÇÃO DE MÃE=> Aprenda com o fazer um delicioso bolo com  formato de coração  em 

sobreposição,decorado com  chantininho com o chantilly Hulalá  e composição de flores. Não fique de fora. 

Aula com degustação, sorteio e utilização dos produtos Hulala. 

17/04(Qua) 
9:30 

Anderson Alves 

4,99 

AULA  PRATICA CAKE DESIGNER FINE LINE COM CERTIFICADO=>  Já pensou em como você deve se 

preparar para receber de forma correta um cliente, ou melhor, como preparar um bolo perfeito Trazer 

Material: 01 Bolo de Isopor de 20, 01 Bolo de 15 com 10 de Altura, 02 Pastas Fine Line Branca,  01 

Alisador, 01 Cortador de Massa, Moldes de Silicone,  Placas de Textura e Ejetores de Flores.  Limite de 12 

alunos. 

17/04(Qua) 
14:00 

Anderson Alves 

2,99 

FESTIVAL DE MAÇÃ DO AMOR TEMATICAS=> Saia do tradicional e aprenda em aula a fazer maçã do 

amor colorida para  diversas festas, ofereça ao seu cliente o que tem de melhor no mundo da confeitaria, 

maçãs decoradas com calda e pasta americana. 

18/04(Qui) 
9:30 

Claudia Thomaz 

2,99 

BOLO CAPUCCINO COM RECHEIO DE TRUFA DE AMARULA=>Venha aprender um delicioso bolo 
capuccino com recheio de trufa de amarula, decorado com chantilly dourado (pintura com bobinha) e lindas 

rosas vermelhas! Conheça as diferenças entre os tipos de chantilly e a maneira correta para tingimento em 

tons fortes. Imperdível! AULA PROMOCIONAL CHANTILY MASTER MARTINI. 

18/04(Qui) 
14:00 

Claudia Thomaz 

44,99 

CURSO DE BOLO COM ALTURA DUPLA=> Nesta aula o aluno aprenderá receitas, técnicas e segredos 
para montagem de bolos altos, além de técnicas de modelagem de um ursinho, bolas de gelatina e ganache 

sem creme de leite.  Aula com degustação 

20/04(Sab) 
9:30 

Alessandra Mauro 

24,99 

AULA PRATICA DE CUPCAKE INFANTIL (PARA CRIANÇAS DE 7 A 14 ANOS)=> Seu baixinho pode se 

tornar um mini Chef, colocando a mão na massa e aprendendo a fazer deliciosos bolinhos que fazem sucesso 

em muitos eventos. A garotada vai adorar fazer decoração em pasta americana, uso de bicos e cortadores. 
Trazer material: 1 conjunto de estecas, 1 touca, 1 avental, 1 jogo de cortador redondo, 1 bico 1M e 1 pano 

de prato. Inscreva já o seu baixinho. Limite de 15 alunos. 

22/04(Seg) 
9:30 

Danielle Bustilho 

24,99 

TORTA ICE CREAM (TORTA SORVETE) => Nesse calor nada melhor do que uma maravilhosa torta 

sorvete para degustar. Deliciosa receita e com um segredinho, ela fica mais de 12 horas fora da geladeira e 

não derrete. Então não perca mais tempo e venha fazer parte dessa aula espetacular. Aula com 
degustação! 

22/04(Seg) 
14:00 

Danielle Bustilho 

24,99 

FESTIVAL DE SUSPIROS GOURMET=> Venha fazer parte desta aula de suspiros, onde você ira aprender 

técnicas maravilhosas para gormetizar os queridinhos que são servidos em varias ocasiões durante o ano 

inteiro. aprender o ponto certo do suspiro, coloração, temperatura do forno, como rechear e entre outros 
truques. Corra e garanta sua vaga nessa aula onde você terá encomendas durante o ano inteiro. Aula com 

degustação 

24/04(Qua) 
9:30 

Cynthia Vasques 

2,99 

CONFEITAGEM PRÁTICA COM BICO RUSSO- PROMOCIONAL MAGO=> Aprenda nessa aula a 

MANUSEAR A pasta americana e fazer lindas rosas com os BICOS RUSSOS da MAGO. TRAZER MATERIAL: 

1 PASTA AMERICANA BRANCA, 1 MODELOS DE BICO RUSSO MAGO, 1 BICO FOLHA 115 MAGO, 2 SACOS DE 
CONFEITAR PEQ. ALISADOR, ROLINHO DE ABRIR PASTA, tapetinho de silicone, COLHER, 1 BOLO DE ISOPOR 

DE 15CM, PRATINHO DE PAPELÃO LAMINADO. Limite de 10 alunas. 

24/04(Qua) 
14:00 

Cynthia Vasques 

24,99 

SALADA NO POTE => Tendência na alimentação saudável e praticidade, a salada no pote é uma ótima 

opção para o verão. Faremos em aula a famosa salada Caesar. Apostila com opções de saladas e molhos, 

além da montagem correta no pote. Venda certa em qualquer ocasião! Aula com degustação! 

25/04(Qui) 
9:30 

Damião Costa 

19,99 

CURSO DE APLICAÇÃO DE PAPEL ARROZ INVERTIDO=> Aula imperdível para você que comercializa 

bolos ou tortas, nesta aula você vai aprender a colocar o papel arroz sobre gelatina especial, (nesta técnica 

não se usa o gel de brilho), retirar o mesmo na hora, ficando somente a estampa parecendo uma pintura, 

excelente para bolos decorados com chantilly ou marshmallow. Em aula será explicado como utilizar sobre 

mármore ou pasta americana. 

25/04(Qui) 
14:00 

Damião Costa 

19,99 

FESTIVAL  DE QUICHES=> Aprenda Quiche de alho poró com bacon, massa crocante, recheio  de alho 

poró, bacon e uma cobertura deliciosa. Quiche de bacalhau com brocolis, massa crocante, recheio de 

bacalhau, brocolis, azeitonas, requeijão  e uma deliciosa cobertura dicas de outros recheios aula 

simplesmente imperdivel. Aula com degustação! 

26/04(Sex) 
10:00 

Rita Araujo 

2,99 

BOLO COM TRANSFERÊNCIA -  AULA PROMOCIONAL ARCOLOR => Venha aprender a fazer um lindo 

bolo com transferência, seu desenho já sai estampado no bolo para você somente pintar se você quiser para 

realçar e aparecer que foi você quem pintou a mão libre. venha aprender essa técnica imperdível. Aula com 

degustação. 

26/04(Sex) 
14:00 

Rita Araujo 

19,99 

DOCES FINOS DE PADARIA=> Aprenda a fazer deliciosas sobremesas ou Paes doces para faça e venda! 

Canoas recheadas feita com uma deliciosa e fácil massa de batata (massa curinga) feita em aula , almofadas 

recheadas com massa folhada (pronta), barquetes recheadas com creme patissier. Será feito em aula dois 

modelos diferentes , para você tirar todas as suas duvidas. Garanta sua vaga e inscreva- se já. Aula com 

degustação 

27/04(Sab) 
9:30 

Antonia Brandão 

19,99 

FAÇA E VENDA PARA SUA FESTA - CUPCAKE SALGADO=> Aprenda uma deliciosa Massa salgada para 

cupcakes e decoração com cobertura salgada de queijo. Tudo feito passo a passo em aula. Também será 

ensinado de  brinde cupcake de cenoura com chocolate.  

29/04(Seg) 
9:30 

Andrea 

Vasconcellos 

2,99 

BOUQUET DE BOMBONS E TORTA DE MORANGO PARA O DIA DAS MÃES=> Antecipe suas 

encomendas! Venha aprender a fazer um lindo bouquet de bombons confeccionados com a nossa linha de 

chocolate Harald, bombons crocantes com flocos de arroz e deliciosos bombons recheados e uma rápida 

torta de morango..Aula com degustação e sorteio. 

29/04(Seg) 
14:00 

Andrea 

Vasconcellos 

24,99 

AULÃO DE CHOCOLATE PERSONAIZADOS PARA INICIANTES=> Essa aula foi elaborada especialmente 

para você que esta começando no ramo mais doce que existe! Venha participar e aprender a trabalhar com 

chocolate Pirulito colorido, Porta retrato com foto em papel arroz, Vaso de chocolate com rosas, mini bolo 

três andares e para finalizar um lindo arranjo todo de bombons que pode ser usado para decorar centro de 

mesa. Aula com dicas de como temperar corretamente seu chocolate e armazenamento. Aula com Apostila 

e Degustação! 

30/04(Ter) 
10:00 

Conceição Braga 

24,99 

PÃO DE BATATA E O VERDADEIRO PÃO DE QUEIJO=> Sim é isto mesmo estas duas delicias em uma só 

aula, massa clássica com conteúdo de qualidade e sabor inigualável: pão de batata original, massa que pode 

ser feita com recheio de presunto, frango, calabresa e catupiry com goiabada. Pãozinho de queijo original e 

com sabores, alho, ervas, bacon e que podem ser congelados. Aula com Degustação. 

30/04(Ter) 
14:00 

Conceição Braga 

24,99 

NHOQUE E EMPADÕES PARA VENDA IMEDIATA => Fature uma renda extra e  saia da crise. Será 

ensinado como embalar e congelar seu nhoque podendo ser feito de batata, aipim, espinafre, mandioca e 

outros sabores, empadões de dar água na boca. Todas as dicas para armazenar e molhos para acompanhar. 

Não perca essa super aula com degustação! 


