
            
Rua Barão do triunfo, 66 - Caxias. 

Tel: 2671-2285 / 2674-3017    993693136 

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 FEVEREIRO/2020 

01/02(Sab.) 
9:30 

Barbara Oliveira 

24,99 

PALESTRA DE EMPREENDEDORISMO - VENHA SER UM EMPREENDEDOR DE 
SUCESSO NA CONFEITARIA=>  Vem aprender a planejar todo o calendário da 

sua empresa sem perder tempo para ganhar dinheiro, iremos falar sobre 
precificação correta , plano de vendas, ficha técnica, faremos um teste para 
descobrir em que tipo de empreendedor você se enquadra e desenvolver seu melhor 
lado, sobre divulgação é muito mais... Vem começar o ano da sua empresa com o 
pé diretor falando de negócios da forma correta.  

03/02(Seg.) 
10:00 

Rita Araujo 

2,99 

FESTIVAL DE OVOS PINTADOS=> Venha aprender a fazer deliciosos ovos 
pintados para a Páscoa utilizando as formas da bwb. Essa técnica você pode fazer 

em bombons e vender o ano todo. Não fique de fora dessa maravilha. Aula 
promocional BWB! 

03/02(Seg.) 
14:00 

Rita Araujo 

24,99 

BOLOS GELADOS=> Aprenda a fazer deliciosos bolos gelados para o verão e 
ganhar dinheiro sem sair de casa. Bolo gelado de Abacaxi com cocô, bolo gelado de 
cocada, Bolo Gelado de maracujá, bolo gelado de prestígio, bolo gelado de 
framboesa. Será feito em aula 2 sabores diferentes em aula passo a passo. Garanta 
sua vaga, aula com degustação! 

04/02(Ter.) 
9:30 

Anderson Alves 

2,99 

BOLO DE CASAMENTO QUADRADO COM BLINDAGEM=> Bolo com técnica de 
sobreposição de bolo invisível, super novidade no mercado, e aplicação de pasta 
com técnica diferente 

04/02(Ter.) 
14:00 

Anderson Alves 

2,99 

CURSO DE ARRANJO FLORAL=> Será feito dália e rosa toda de açúcar passo a 
passo em aula, com técnicas de pintura e envelhecimento das pétalas. Não fique 
fora dessa oportunidade única. 

05/02(Qua.) 
9:30 

Andrea 

Vasconcellos 

2,99 

OVOS DE PÁSCOA DECORADOS, OVOS TRUFADO E OVOS DE COLHER COM 
BRIGADEIRO GOURMET E BOMBONS RECHEADOS=> Ovos feitos com a linha 
de chocolates Harald, e ovos feitos com chocolate nobre, usando a técnica de 
temperarem. Faça e venda! Aula com degustação! 

05/02(Qua.) 
14:00 

Andrea 

Vasconcellos 

19,99 

BOLO REDE VELVET E BROWNIE=> Venha aprender aquele bolo vermelho 
fofinho com delicioso recheio de ganache de cream cheese, Brownie com massa 

branca e brownie com massa escura. Aula com degustação! 

06/02(Qui.) 
14:00 

Alessandra Mauro 
2,99 

BOLO DE CARNAVAL COM DECORAÇÃO GEOMÉTRICA=> Carnaval e sempre 

uma festa! Aproveite a alegria da ocasião para aprender a decorar um bolo. Nesta 
aula você vai aprender como utilizar os novos cortadores geométricos Celebrate e 
criar uma lateral perfeita multicolorida. A finalização ficará por conta de muito 
confete, serpentinas, bolas e mini máscaras tudo em perfeita harmonia. Aula 
demonstrativa Celebrate. 

07/02(Sex.) 
9:30 

Diego Barbosa e 

Cadu Soares 

2,99 

AULA PROMOCIONAL ARCOLOR -BOLO EM ANDARES COM DECORAÇÃO DE 
CARNAVAL=> Nesta aula especial da Arcólor você aprenderá como decorar um 
lindo bolo em andares com o tema Carnaval. Aprenda como preparar decorações 
práticas e rápidas utilizando os diversos tipos de pastas de açúcar da Arcólor, como 
cobrir um bolo perfeitamente utilizando a Pasta Americana Arcólor, e muito mais. 

Venha descobrir o quão fácil pode ser decorar um bolo utilizando técnicas para 
diversas ocasiões.  

07/02(Sex.) 
14:00 

Diego Barbosa e 

Cadu Soares 

39,99 

BEM-CASADO PINGADO E BEM-CASADO CORTADO=> Uma aula especial para 

você com muitas técnicas e dicas que muitas pessoas não te contam. Vai perder? O 
Bem-Casado é um doce tradicional e está presente em diversas comemorações e 
ocasiões. Em aula você aprenderá a preparar os dois tipos de massas: BEM-CASADO 
PINGADO e BEM-CASADO CORTADO, com preparações práticas e desvendando 

todos os mistérios e truques para um bom resultado. Ensinaremos como rechear, 
embalar e armazenar corretamente. Uma aula cheia de sabores marcantes e um 
passo a passo prático para que você possa reproduzir sem erro os Bem-Casados. 

Aula com Apostila passo a passo e Degustação. 

08/02(Sab.) 
9:30 

Daniela Bonazzi 

19,99 

BOLO BALLOON CAKE COM CHANTININHO ESTABILIZADO=> O Chantininho 
Estabilizado é uma cobertura com alta resistência, durabilidade e de ótimo sabor. 

Por ser cremoso facilita o espatulado do bolo, o deixando liso e uniforme. Iremos 
montar um bolo verdadeiro, com decoração DO BALLON CAKE. Aula com 
degustação! 

10/02(Seg.) 
10:00 

Elizete Garrão 

2,99 

AULA PROMOCIONAL MIX - BOLO PÁSCOA=> Venha aprender a fazer um lindo 
bolo com Coelhos, cenouras e ovinhos de Páscoa modelados em pasta americana vai 
compor a decoração deste lindo bolo para você lucrar com as vendas deste ano. 

10/02(Seg.) 
14:00 

Elizete Garrão 

2,99 

GLOW CAKE ROSÉ 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. 

11/02(Ter.) 
9:30 

Kátia Praça 

19,99 

AULA DE BOLAS - CURSO BÁSICO DE ARTE COM BALÕES=> Conheça o que há de melhor 
no Mercado de Decoração com Balões.  Aprenda a fazer Projetos e Orçamentos, Decoração 
Temática para Eventos em Salões e ao Ar Livre. Apostila com tabela (medida e quantidade).   
AULA com a participação dos alunos. Faremos: ARCO, coluna flutuante, pingente para teto.  
AULA COM APOSTILA, CERTIFICADO E SORTEIO HAPPY DAY. NÃO PERCAM. 

11/02(Ter.) 
14:00 

Kátia Praça 

19,99 

ARTE COM BALÕES --- ARCO FLORES COM SOL – LINDOOOO=> FAREMOS UM 
ARCO FLORAL COM SOL, NUVENS E BORBOLETAS .....IMPERDÍVEL 

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


( 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! 

12/02(Qua.) 
9:30 

Danielle Bustilho 

2,99 

OVOS DE PÁSCOA SABORIZADO E DECORADO=> Nesta aula você vai aprender 
a pintar seu chocolate enriquecendo seu trabalho, ovo Chocogiros, ovo gelado de 

morango e ovo multicolorido. Dicas de como confeccionar deliciosos ovos. Aula com 
utilização dos produtos Mavalério e sorteio dos ovos.  Aula com degustação! 

12/02(Qua.) 
14:00 

Danielle Bustilho 

2,99 

AULA SULFORMAS - BOLOS CHOCOLATUDO=> venha aprender com essa aula 
pra lá de especial a confeccionar deliciosos bolos todinhos de chocolate com as 

lindíssimas formas da sulformas. tudo prático, rápido e delicioso! Aula com 
degustação! 

13/02(Qui.) 
9:30 

Jorge Maciel e 

Vagner 

Sensashow  

2,99   

FESTIVAL DE BROWNIE=> Fevereiro chegou e não podemos deixar ir sem 

novidades pra contar, então os Super Confeiteiros convida todos vocês para uma 
aula pra de luxuosa, BROWNIE DE LUXO NO PALITO, uma tendência que vai fazer 
você subir nas encomendas. Iremos ensinar uma massa econômica, com uma 
decoração incrível, sem contar armazenamento e precificação. Aula promocional 
BWB com degustação!  

13/02(Qui.) 
14:00 

Jorge Maciel e 

Vagner 

Sensashow  

39,99   

AULA PRATICA DE CONFEITAGEM=> Os super confeiteiros Jorge e Vagner 
convida vocês para uma aula pratica de cake designer, onde o próprio aluno vai 
fazer seu próprio bolo, e aprender todas as técnicas desta novidade no mercado da 
confeitaria. Então não percam. Trazer material: 1 pasta em pó da Iceberg chef 
branca, 1 bolo de isopor de 20cm, um rolo para abrir massa, alisadores para pasta 

americana e bandeja de papelão de 30cm. Limite de 15 alunos. 

14/02(Sex.) 
9:30 

Wilson Brandão 

19,99 

FESTIVAL DE SALGADINHOS PARA INICIANTES=> Curso voltado para 
iniciantes que pretendem dar os primeiros passos na fabricação desses petiscos, 

sempre apreciados em qualquer evento... Quentinhos, sequinhos e crocantes 

tornam-se irresistíveis. Não há como fugir de coxinhas, bolinhas de queijo, risoles 
diversos, croquetes e empanadinhos de salsicha. Apostila completa com noções de 
custo, preparo, empanamento, congelamento e fritura. Aula com degustação! 

14/02(Sex.) 
14:00 

Wilson Brandão 

19,99 

CURSO DE LANCHEIRO=> 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 
pastelão. Serão demonstradas as modelagens do calzone, do pastel chinês e da 
cigarrete. Aula promocional Sonho da Festa,  com degustação! 

15/02(Sab.) 
9:30 

Damião Costa 

17,99 

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! 

17/02(Seg.) 
9:30 

Alessandra mauro 

2,99 

CURSO DE OVOS DE PÁSCOA PASTORIZA=> Aprenda ovos recheados e 

decorados com decorações infantis faremos coelhinho na banheira, unicórnio entre 
outros tudo com utilização dos recheios pastoriza que traz praticidade e sabor não 
perca tempo aula imperdível! 

17/02(Seg.) 
14:00 

Alessandra mauro 

19,99 

AULÃO - PIRULITO DE CRISTAL E SUSPIRO=> Aprenda a trabalhar com os 
famosos pirulitos de cristal (receita com açúcar cristal) prática e de baixo custo, na 
mesma aula faremos deliciosa receita de suspiro. Garanta sua vaga! 

18/02(Ter.) 
9:30 

Andrea 

Vasconcellos 

2,99 

OVOS DE PÁSCOA RECHEADOS, BOMBONS E OVOS COLORIDOS=> Não deixe 

para cima da hora e antecipe já suas encomendas. venha aprender a confeccionar 
lindos e deliciosos ovos de páscoa com recheio de palha italiana e ovos com 
casquinha crocante e bombons crocante para vender ou até mesmo presentear.  
Aula promocional Harald com degustação! 

18/02(Ter.) 
14:00 

Andrea 

Vasconcellos 

24,99 

DOCERIA GOURMET – FAÇA E VENDA=> Tudo para enriquecer ainda mais seus 
eventos e aumentar suas vendas no varejo e com essas iguarias. Doces gratinados, 
cone trufado, pastel de leite em pó com recheio de avelã, balas de coco 
caramelados. Nesta aula você aprendera a caramelar com a calda mais fácil, calda 
industrializada. Aula promocional sonho da festa. Aula com degustação! 

19/02(Qua.) 
10:00 

Rita Araujo 

2,99 

OVOS DE COLHER GELADOS=> Venha aprender a fazer deliciosos ovos de colher 
gelados. Prestígio, mousse de ninho com creme de avelã com pedaços de castanha, 
Morango com maracujá. Será feito em aula dois sabores passo a passo para você 
aprender e ganhar dinheiro nesta Páscoa. Inscreva-se já e garanta sua vaga para 

essas delícias. Promocional Bom Princípio 

19/02(Qua.) 
14:00 

Rita Araujo 

19,99 

FESTIVAL DE QUICHES DOCES E SALGADOS=> Aprenda a fazer uma deliciosa 

massa e a fazer QUICHES para a venda comercial e para festas. Quiches de 

presunto com queijo, Alho Poró com bacon, Cheddar com ervas finas, Chocolate, 
Banana, Romeu e julieta. Será feito em aula o passo a passo de 1 sabor salgado e 1 
doce. Garanta sua vaga, aula com degustação! 

20/02(Qui.) 
10:00 

Conceição Braga 

19,99 

FABRICA DE BROTINHOS E MINI PIZZAS PRÉ PRONTAS=> Faça esta aula e terá venda 

certa o ano inteiro, duvido que você vá reclamar da crise com pouco investimento. Massa 
super leve feita com batata, com variedades de sabores. Será ensinado a montar kits, como 
congelar e como armazenar em geladeira por 7 dias. Aula promocional sonho da festa. Aula 
com degustação! 

20/02(Qui.) 
14:00 

Conceição Braga 

24,99 

MASSA MÁGICA DE SALGADOS FRITOS – LOJA DE SHOPPING=> 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 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. 


