
            
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  

 

DELI 
PROFESSOR 

VALOR 
CURSOS DE JANEIRO/2020 

13/01(Seg.) 
9:30 

Wilson Brandão 

19,99 

AULÃO PRÉ CARNAVAL - SANDUICHES NATURAIS E O PERFEITO AÇAÍ => Essa você 
não pode perder! Sanduíche com o delicioso Pão árabe feito em aula, pastas naturais feitas 
com iogurte. Aprenda também a maneira correta e mais suculenta de fazer o açaí, podendo 
acrescentar banana ou morango. Aula especial para quem quer ser seu próprio patrão. Aula 
com degustação! 

13/01(Seg.) 
14:00 

Wilson Brandão 

19,99 

CURSO ESPECIAL DE MINI PADARIA=> Aprenda com o Chef Wilson Brandão a preparar 
uma deliciosa massa para PÃO FRANCÊS, BAGUETES DE GERGELIM E DE CALABRESA COM 
REQUEIJÃO, TRANÇA DE QUATRO QUEIJOS, PÃO DOCE TRANÇADO E RECHEADO COM CREME 
CONFEITEIRO, DECORADO COM AQUELE AÇÚCAR BRANQUINHO (FONDANT) EM CIMA E 
GELEIA DE BRILHO. DIVERSAS MODELAGENS, dicas de congelamento e armazenamento. Aula 
com degustação! 

14/01(Ter.) 
9:30 

Gilsara Ferreira 

19,99 
Aula prática  

para crianças 

OFICINA DE CUPCAKES KIDS E TEENS=> 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. Várias brincadeiras, os chefs kids irão pôr a mão na massa e fazer os 
cupcakes passo a passo, decoração com chantilly, e vários confetes, cada criança irá levar 2 
cupcakes para casa. (Para crianças de 6  à 12 anos). Aula com Receita e Certificado! 

14/01(Ter.) 
14:00 

Gilsara Ferreira 

19,99 
Aula prática  

para crianças 

SLIME COMESTÍVE- CURSO PRÁTICO PARA CRIANÇAS=> No mês das Crianças, 
preparamos uma Oficina Kids e Trens toda Especial! Slime já é febre entre as crianças, agora 
imagina "SLIME COMESTÍVEL "! Vamos Fazer, brincar e saborear! Não deixe seu baixinho fora 
desta Oficina. (Para crianças de 6 à 12 anos). Aula com receita e certificado! 

15/01(Qua.) 
9:30 

Daniela Bonazzi 

19,99 

INICIAÇÃO A CONFEITARIA=> Aprenda a massa tradicional pão de ló e massa 
amanteigada. A base para recheios frios (mousses) e cozidos. Vai aprender a fatiar e rechear o 
bolo corretamente.  como montar o bolo e prensagem na própria forma. Bolos profissionais 
com 10cm de altura e 3 camadas de recheio. Vai aprender a bater o chantilly no ponto correto 
e fazer a receita do chantininho. Vai aprender a aplicar o papel de arroz no bolo de modo 
simples. Usaremos o bico 1M em toda a decoração do bolo. Dicas de vendas e precificação de 
seus produtos.  Aula com apostila e degustação! 

15/01(Qua.) 
14:00 

Daniela Bonazzi 

19,99 

CHANTILLY E SUAS VARIAÇÕES: CHANTININHO, CHANTININHO ESTABILIZADO, 
CHANTININHO POWER E CHANTILLY FLEX (CHANTILLY DE PLÁSTICO) => O 
Chantininho é uma cobertura com alta resistência, durabilidade e de ótimo sabor. Por ser 
cremoso facilita o espatulado do bolo, deixando liso e uniforme. Iremos montar um bolo 
verdadeiro de 2 andares, com decoração toda em Chantininho. Montagem e estruturação sem 
dificuldades. Aula com apostila e degustação! 

16/01(Qui.) 
10:00 

Rita Araujo 

2,99 

PREPARE-SE PARA A PÁSCOA! OVOS DE PÁSCOAS RECHEADOS=> Venha aprender a 
fazer deliciosos ovos de Páscoa com casquinhas recheadas. Ovo de PÁSCOA TRUFADO AO 

RUM, OVO DE PÁSCOA DE FRUTAS VERMELHAS, OVO DE PÁSCOA DE MEIO AMARGO 
COM NOZES. Não fique aí parado e prepare-se para a Páscoa com antecedência. (Promocional 
Bom Princípio). 

16/01(Qui.) 
14:00 

Rita Araujo 

19,99 

SORVETE CREMOSO PARA O VERÃO=> Venha aprender a fazer deliciosos sorvetes sem 
gordura hidrogenada, sem ingredientes muito caros e com rendimento maravilhoso.  
SORVETE DE NINHO COM CREME DE AVELÃ, SORVETE DE PASSAS AO RUM, SORVETE 
DE AMORA, SORVETE DE CHOCOLATE TRUFADO AO RUM, SORVETE DE MORANGO 
RECHEADO, SORVETE DE COCO COM ABACAXI, SORVETE DE CREME COM MORANGO, 
SORVETE DE KIWI, SORVETE DE COCO QUEIMADO, SORVETE DE TAPIOCA COM COCO. 
Será feito em aula 3 sabores diferentes para você tirar suas dúvidas e ganhar dinheiro o ano 
inteiro vendendo sorvete cremoso. Aula com degustação. 

17/01(Sex.) 
9:30 

Damião Costa 

17,99 

CURSO DE CONFEITAGEM PARA INICIANTES=> Aprenda como 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 degustação. 

17/01(Sex.) 
14:00 

Damião Costa 

17,99 

BEM CASADOS CORTADOS=> Aprenda a fazer bem casado com uma maravilhosa massa de 
pão de ló estabilizada, massa de baixo custo e muito saborosa com recheio de doce de leite e 
banhado em uma calda de açúcar, com certeza você nunca comeu nada igual. Tudo feito passo 
a passo. Aula com dicas de embalagens para diversas ocasiões. Dicas de congelamento, 
orçamento, durabilidade, outros recheios e muito mais! Aula com degustação! 

18/01(Sab.) 
10:00 

Conceição Braga 

19,99 

AULÃO DE SALGADINHOS FRITOS PARA INICIANTES=> Massa com gasto de menos de 5 
reais onde você prepara mais de 130 salgadinhos de festas, será ensinado como: rechear, 
empanar, congelar e fritar. Aprendam: coxinhas, bolinhas de queijo, enroladinhos de salsicha, 
risoles e croquetinhos diversos. Não percam este ótimo faça e venda. Aula com degustação! 

20/01(Seg.) 
9:30 

Andrea 

Vasconcellos 

2,99 

FAÇA E VENDA DELICIOSAS IGUARIAS FEITAS COM PANETONE=> Vamos 
preparar deliciosos panetones no pote e um pavetone. Com recheio de abacaxi e 
chocolate com avelã.  Aula promocional Harald com degustação! 

20/01(Seg.) 
14:00 

Andrea 

Vasconcellos 

19,99 

TRUFAS E BOMBONS PARA INICIANTES=> Venham aprender a diferença entre trufas e 
bombons terão muitas novidades como: trufa no palito, trufa no copinho, trufa no cone e a 
tradicional, bombons recheados nos sabores de beijinho, brigadeiro, nozes e mousse 
instantâneo de maracujá e limão. Apostila com mais de 30 receitas. Você não pode ficar de 
fora! Decorações dos bombons com glitter e pó perolado dourado. Aula com degustação! 

21/01(Ter.) 
9:30 

 Barbara Oliveira 

19,99 

SORVETE DE ROCAMBOLE E CHEESECAKE NO POTE=> Faça e venda! Leve novidades para 
seus clientes com deliciosas sobremesas refrescantes de verão! Nessa aula você irá aprender a 
fazer: Sorvete de rocambole e cheesecake no pote de um jeito super fácil. Aula com ficha 
técnica para você preencher, precificar e já sair vendendo. Aula com degustação. 

21/01(Ter.) 
14:00 

Barbara Oliveira 

19,99 

FAÇA E VENDA PALETAS MEXICANAS=> O verão chegou, então, venha surpreender seus 
clientes com algo diferente e refrescante!!!  Venha descobrir como é fácil fazer deliciosas 
Paletas Mexicanas (picolés feitos artesanalmente a base de frutas) que já são um sucesso no 
verão carioca. Com baixo custo e uma ótima margem de lucro!! Você irá vender igual água!  
Aula com degustação. 

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! 

22/01(Qua.) 
9:30 

Alessandra Mauro 
2,99 

FESTIVAL DE CUPCAKES COM DECORAÇÃO DE FLORES SUCULENTAS=> Vamos 
aprender a fazer uma deliciosa massa de cupcakes recheados com a linha de produtos 
Pastoriza. Em aula também será ensinado como fazer lindas suculentas com uso de bicos que é 
sucesso em vendas e tá super em alta. Aula com degustação 

22/01(Qua.) 
14:00 

Alessandra Mauro 
19,99 

CURSO ESPECIAL DE SALGADOS COM MASSA FOLHADA=> Aprenda como prepare uma 
deliciosa massa folhada para fazer salgados diversos. Tudo passo a passo em aula, massa fácil 
e muito saborosa! Aula imperdível! Dicas de como vender, armazenar e assar. Sugestões para 
diversos recheios. Aula com degustação! 

23/01(Qui.) 
9:30 

Glória Fonseca 

19,99 

AULA PRÁTICA DE BICOS EM LATERAIS DE BOLOS=> Aprenda a trabalhar com bicos nas 
laterais de bolos.: conchas curvas com ramo de flores, guirlandas com sinos e acabamento 
com flores, molduras ovais com flores e folhas. TRAZER MATERIAL: Bicos 22– 13- 3- 17- 3, 
perfex, tesoura 3 sacos de confeitar, 3 matrizes, pote pqn com tampa, 1 bolo de isopor de 

15cm coberto com pasta americana. Obs. O glacê real será rateado pelas alunas 

23/01(Qui.) 
14:00 

Glória Fonseca 

19,99 

CURSO PRÁTICO DE FLORES - PEONIA, BOTÕES, FOLHAS E MIOSÓTIS=> Faça você 
mesma o arranjo para seus bolos, oferecendo flores de açúcar em tons vibrantes tornando 
seus bolos lindos e elegantes. TRAZER MATERIAL: cortador de peônia Celebrate, pincel fino, 
jogo de estecas, espuma para bolear, pistilos amarelos, tapetinho para abrir pasta, rolinho 
pequeno. A pasta de flores será rateada entre alunos. limite de 15 alunos 

24/01(Sex.) 
10:00 

Marcia 

Albuquerque 

2,99 

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. 

24/01(Sex.) 
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 marrom ou chocolate ou preto. 
Material - GALINHA: Pote de papinha, 1 bola nº 50, 100gr de massa branca, preto, amarela 
ou laranja. 

25/01(Sab.) 
9:30 

Wilson Brandão 

19,99 

CURSO ESPECIAL DE PIZZAIOLLO=> Não há o que se dizer dessa super aula que sempre 
tem público cativo interessado em aprender tudo sobre o assunto. Massa integral, massa 
comercial, massa magra e massa especial, cada uma com suas propriedades e finalidades. 
Dicas de fermentação utilizando o fermento fresco e o seco, a quantidade de líquido que cada 
farinha suporta, borda recheada e as diversas modelagens. Apostila completa com informações 
sobre pré- assamento e sugestões de montagem. Aula com degustação e apostila. 

27/01(Seg.) 
10:00 

Rita Araujo 

2,99 

AULA PROMOCIONAL BWB – CILINDRO GOURMET E CAKE POPSICLE=> Venha 
aprender a novidade do momento, cilindros recheados e decorados para festas e o famoso 
cake popsicle (bolo de picolé), que estar super na moda. Não fique de fora e garanta sua vaga. 
Aula com degustação e sorteio. 

27/01(Seg.) 
14:00 

Rita Araujo 

19,99 

FAÇA E VENDA - "EMPADAS DOCES GOURMET" mod I=> Que maravilha aprender a fazer 
empadas gourmet para você vender. Empada Gourmet de Churros, Empada Gourmet de 
Romeu e Julieta, Empada Gourmet de chocolate com Nozes, Empada Gourmet de Baunilha com 
morango, Empada Gourmet de Laranja com chocolate e Empada Gourmet de Amêndoas com 
tâmaras. Será feito em aula três sabores diferentes para você se deliciar e tirar todas as suas 
dúvidas. Venha aprender a fazer Empadas Gourmet e a ganhar dinheiro trabalhando para você 
mesma. Aula com degustação e apostila. 

28/01(Ter.) 
9:30 

Kátia Praça 

19,99 

ARTE COM BALÕES – AULA PRÁTICA COM BOLA CANUDO=> Traga os seus pequenos 

para uma aula bem divertida, faremos em aula passo a passo: BICHINHOS, CHÁPEU, 
CAPACETE, FLORES, BORBOLETA, CORAÇÃO E MUITO MAIS. Crianças à partir de 6 anos 
poderão se inscrever. Trazer 1 bombinha manual e 1 pacote de bola canudo (260). 

28/01(Ter.) 
14:00 

Kátia Praça 

19,99 

ARTE COM BALÕES - ARCO FLORES E CENTOPÉIA GIGANTE=> Faremos um super arco 
flores, uma centopeia gigante, cogumelos e borboletas. cenário fantástico para suas festas. 
aula com apostila, certificado e muitos sorteios. Aula promocional Sonho da Festa. 

29/01(Qua.) 
9:30 

Danielle Bustilho 

2,99 

PROMOCIONAL MAVALÉRIO/PIPOCA GOURMET=> Venha se deliciar nessa manhã 
maravilhosa com cheirinho de pipoca. Saborizadas com a nossa deliciosa linha de pós 
saborizantes Mavalério. Super fáceis de fazer e muito duradouras, as pipocas gourmets 
ganharam fama nos shoppings embaladas em lindos potes ou saquinhos de fita. Aula com 
degustação! 

29/01(Qua.) 
14:00 

Danielle Bustilho 
2,99 

AULA PROMOCIONAL SULFORMAS - FAÇA E VENDA TARTELLETE=> Aprenda a fazer 
deliciosa massa para tartelletes que será um ótimo faça e venda delicioso para você ganhar 
dinheiro rápido e fácil, com sugestões de recheios. Será feito passo a passo duas receitas 
diferentes. Aula com degustação! 

30/01(Qui.) 
9:30 

 Vagner 

Sensashow e 

Jorge Maciel 

2,99 

FESTIVAL DE BOLOS=> Não, deixe de começar o ano com essas tendências, que não saem 
de moda, os bolos comerciais é um produto que não te deixa sem aquela renda extra. Então 
vamos aprender com os produtos da ICEBERG CHEF, como ter mais durabilidade e sabor, 
vamos falar sobre armazenamento entre outros. serão ensinadas 5 receitas: *BOLO DE 
MILHO COM QUEIJO E GOIABADA *BOLO INDIANO *BOLO DE IOGURTE COM LIMÃO 
*BOLO DE CENOURA COM CHOCOLATE *BOLO DE LARANJA COM UMA CALDA 
ESPECIAL. Aulas com sorteios e degustação. 

30/01(Qui.) 
14:00 

Vagner 

Sensashow e 

Jorge Maciel 

2,99 

SACOLÉ GOURMET- PROMOCIONAL ICE BERG CHEF=> O que você acha de aproveitar o 

verão de 2020 pra atraí os clientes de uma maneira mais gelada. Então vem com os Super 
Confeiteiros aprender os deliciosos Sacolé Gourmet, com 10 sabores diferentes e 5 deles serão 
ensinados em aulas. Você vai aprender as dicas de precificação, validade, e técnica pra 
fidelizar seus clientes. Com os produtos ICE BERG CHEF. Aulas com degustação e sorteios. 

31/01(Sex.) 
10:00 

Conceição Braga 

19,99 

FESTIVAL DE SALGADOS DE FEIRA=> Iremos ensinar todas as técnicas e pulos do gato 
para você preparar uma das receitas mais práticas e crocantes de pastéis fritos de feira. pense 
em um pastel gostoso e crocante sem usar álcool nem cachaça e sem necessidade de cilindro, 
e o melhor de tudo pode congelar cru por até 1 ano. ótima opção para vender em kit festa, 
buffet e de brinde iremos ensinar um super kibe sequinho e crocante que pode ser congelado 
frito. Aula com degustação. 

31/01(Sex.) 
14:00 

Conceição Braga 

19,99 

SALGADOS PARA VENDA IMEDIATA=> PARA FATURAR MUITO NO CARNAVAL, vamos 
começar o ano com estas excelentes aulas de retrospectivas. Aprendam a fazer em aula 
deliciosos pãezinhos com massa requintada de batata que você poderá fazer: HAMBURGUER, 
CACHORRINHO QUENTE, ENROLADINHO DE FRIOS E MINI PASTELÃO. Massa super 
macia e que poderá congelar seus salgados e no carnaval só assar e vender! Aula com 
degustação! 


