
                                                                                                                                                                                            
 
 
 

 
Rua Deputado Ampliato Cabral, 66 - Caxias. 

Tel: 2671-2285 / 2674-3017 / 97613-0498 (whatsapp) 

INSCRIÇÕES: SINAL DE 50% E O RESTANTE NO DIA DA AULA. 
 

 Acesse nosso site no 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!). 

 
 

DATA 

HORA 
PROFESSOR 

VALOR  CURSOS DE JULHO/2022 

01/07 (Sex) 

09:30 

Quéren-

Hapuque 

34,99 

APRENDENDO A DECORAR COM CHANTINNHO => Bê-á-Bá do chantilly.  

Uma aula para você sair fera no chantilly.  Te mostro a receita do chantilly estabilizado 
com marcas diferentes, coloração, texturização, armazenamento e também aqueles 

"pulos do gato" que faz toda diferença na sua decoração. Não perca essa 

oportunidade. 

01/07 (Sex) 

14:00 

Quéren-

Hapuque 

2,99 

BENTÔ CAKE E SUAS VARIAÇÕES => Aquele bolinho do momento, que encantou a 
todos. Nessa aula, te mostro as possíveis formas de você fazer um bentô cake para 

diversas ocasiões para presentear ou decorar uma mesa de aniversário. Serão feitas 
em aula todas as decorações com dicas, técnicas para você incluir no seu faça e 

venda. Aula promocional Flex Fest, com degustação. 

04/07 (Seg) 
10:00h 

Rita Araújo 
2,99 

DELICÍAS DE FESTA => Venha aprender a fazer lindas peças para festas infantis e 

conquistar seus clientes. Pirulitos recheados, paletas gourmet e caixetas recheadas. 
Tudo passo a passo para você aprender e ganhar um dinheiro extra. 

Aula promocional BwB. 

04/07 (Seg) 

14:00h 

Rita Araújo 

24,99 

CASEIRINHOS GOURMET PARA FAÇA E VENDA => Venha aprender a fazer 

deliciosos bolos caseirinhos com sabores maravilhosos e diferenciados na massa. 
Caseirinhos de paçoca, caseirinho suprema de creme belga, caseirinho supra indiano e 

caseirinho casadinho suprema. Será feito em aula dois sabores diferentes passo a 

passo. Garanta já sua vaga e Inscreva-se já! 

05/07 (Ter) 

09:30h 

Wilson 

Brandão 
34,99 

TORTAS DE VITRINE => Nessa aula você vai aprender a fazer deliciosas tortas finas 
e clássicas que são sempre bem-vindas no dia a dia. Torta nos sabores: Pingões de 

marshmallow com profiteróles, torta romeu e julieta e a famosa torta delícia de 

maracujá com baba de moça. Garanta sua vaga! 

05/07(Ter) 

14:00h 

Wilson 

Brandão 
44,99 

SALGADOS ESPECIAIS GOURMET => Nessa aula você vai aprender a fazer 
delicíosos salgados gourmet nos sabores: bolinho de feijoada, croquete de carne 

assada, bolinho de bacalhau, cubinhos de provolone, camarão no rabinho. Tudo isso 

com todo o passo a passo em aula.  

06/07 (Qua) 

09:30 

Andrea 
Vasconcellos   

2,99 

BARRÃO E BARRINHA DE CHOCOLATE=> Que tal aprimorar seus conhecimentos 
com essas iguarias que estão em alta? Barrão com brigadeiro gourmet embutidos e 

barrinhas rústica com amendoim, semente de abóbora, nozes, amêndoas e avelã. 
Barrinha com jujubas embutidas para alegrar a criançada. Aula promocional Harald.  

06/07 (Qua) 
14:00 

Andrea 

Vasconcellos  

34,99 

DONUTS, BROWNIE, PALHA ITALIANA, PÃO DE MEL E ALFAJOR =>  Venha 
aprender esses doces que nunca saem de moda: brownie feito com chocolate Nobre e 

Baby brownie, palha italiana tradicional e sujestão para outros sabores, alfajor com 
massa amanteigada e com recheio tradicional de doce de leite e um delicioso pão de 

mel, além de donuts recheados. Técnica de congelamento para todos os doces, valor 

do investimento. Tudo isso em uma única aula, venha! 

07/07 (Qui) 

14:00 

Patricia 

Oliveira  

     29,99 

MASSA DE BOLO E SUAS DIFERENÇAS => Aprenda nessa super aula a diferença 
entre as principais massas para você que quer começar a trabalhar com bolos ou 

diversificar seu cardápio e agradar ainda seus clientes. Nesta aula você aprenderá 

uma receita show de massa chiffon de chocolate, uma massa amanteigada versátil 
que você conseguirá transformar em outros sabores e muito mais. Você não pode 

ficar fora dessa. 

08/07 (Sex) 

09:30 

Anderson 

Alves  
2,99 

BOLO TEMÁTICO SHOPPE => Aprenda em aula a montar um bolo em formato de 

caixa com o  tema shoppe, com blindagem e cobertura em pasta americana Fine Line 
tudo feito em aula passo a passo. Aula promocional Fine Line.  

08/07 (Sex) 

14:00h 

Anderson 

Alves  
34,99 

BOLO DE ROLO => Aprenda em aula essa massa deliciosa, com recheio maravilhoso, 

ideal para festas de casamento, batizado e até mesmo 15 anos. Também pode ser 
utilizada como sobremesa.  Aula imperdível!  

11/07 (Seg) 

09:30h 

Claudia 
Thomaz  

2,99 

BUTTERCREAM APRENDA A USAR=> Você já conhece o BUTTERCREAM DA 
ARCOLOR?... Não? Então venha conhecer essa deliciosa novidade. O BUTTERCOLOR, 

além de saboroso é muito prático. Nesta aula você irá aprender o efeito “concrete 
cake” e suculentas feitas com bico de confeitar.  Aula promocional Arcólor 

11/07 (Seg) 

14:00h 

Claudia 

Thomaz  

24,99 

AULA DE MACARONS => Aprenda uma receita super prática para esse doce que 
está cada dia mais em alta! Será ensinado como colorir, ponto correto do recheio, 

como transportar e dicas de congelamento. Não percam esssa oportunidade.  

12/07 (Ter) 

09:30h 

Nilda Cristo  

2,99 

BRIGADEIROS GOURMET => Eles estão presentes em todas as ocasiões, você pode 

ter uma renda só fazendo brigadeiros gourmet. Nessa aula vou ensinar a base para 

você fazer diversos sabores e os sabores Julinos doces com sabor de Arraiá: Milho 
Verde, churros e Paçoca para você arrasar nas festas caipiras. Aula promocional 

Flip, aula com degustação.  

12/07 (Ter) 

14:00h 

Rose Gomes 

19,99 

FLORES DE AÇUCAR => Aulão promocional de flores de açúcar que estão sempre 
em alta. Quer aprender a fazer rosas lindas que arrasam em qualquer ocasião? Então 

se inscreve logo e garanta sua vaga. Flores que pode ser usadas em bolos de pasta 

americana, chantilly, buttercream, ganache cake e onde mais você quiser. Vamos 
aprender o passo a passo de como fazer a pasta e modelar botões,  pétalas e folhas, 

Aproveite. Garanta a sua vaga. 

Centro Culinário Sonho da 

Festa 

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


 
ATENÇÃO! Só trocaremos a aula por outra 

caso sejamos avisados da desistência no mínimo 3 
dias antes da mesma. DEVOLUÇÃO DO VALOR 
APENAS SE O CURSO FOR CANCELADO (OBS. 
NÃO FAZEMOS DEVOLUÇÕES POR PIX, APENAS 
DINHEIRO). Nossas cadeiras são numeradas, evite 
atrasos, pois sua cadeira é garantida até 15 
minutos após o inicio da aula.  

 

 

 

13/07 (Qua) 

09:30h 

Barbara 

Oliveira 
39,99 

PRECIFICAÇÃO E VENDAS => Nessa aula cada aluno (a) irá levar uma planilha de 
Excel otimizada para auxiliar na precificação já com o cálculo da hora de trabalho e 

lucro da empresa. Iremos falar sobre Capital da empresa, formas de investir e como 
vender seu produto de forma mais direcionada, além de teste psicológico para ver que 

tipo de empreendedor (a) você é. Inscreva-se e garanta logo a sua vaga.  

13/07 (Qua) 

14:00h  

Barbara 

Oliveira  
19,99 

AULA PRÁTICA DE PASTA AMERICANA => Nessa aula você irá aprender a 

manusear a pasta americana sem medo e fazer bolos, além de desvendar alguns 
segredos. Faremos um bolo com uma linda aplicação em 2D. Material: 1 isopor de 

15x8, 1 Cake board de 20cm, 1 bisturi, 1 pasta americana da Arcolor branca de 800g, 

1 régua de 30cm, 50g de bolinhas de chocobol e 1 rolo para abrir pasta de 35 cm. 
Vagas limitadas.  

14/07 (Qui) 
10:00h 

Rita Araújo  
2,99 

COPO DA FELICIDADE => Venha aprender a fazer um delicioso copo de felicidade 

para ganhar seus clientes e conquistar desde os pequenos aos adultos. Super na moda 
e um delicioso faça e venda para você garantir uma renda extra. Tudo passo a passo. 

Inscreva-se já e garanta sua vaga. (Promocional cacau Foods) 

14/07 (Qui) 

14:00 

Rita Araújo 

      29,99 

GANACHE CAKE => Venha aprender a fazer  essa cobertura que é a sensação do 

momento e a tirar todas as suas dúvidas. Muitas dicas e sugestões de espatulados 
para você encantar seus clientes e amigos. Garanta a sua vaga! 

15/07 (Sex) 

09:30h 

Daniela 
Bonazzi 

2,99 

AULA DE BICOS PARA CONFEITAR => Nessa aula usaremos o chantininho em 

ponto de bico para decoração de bolos e cupcakes. Usaremos os bicos mais 

tradicionais da confeitaria e todas as suas possibilidades de decoração. 
 Aula promocional Celebrate. 

15/07 (Sex) 

14:00 

Daniela 

Bonazzi 

19,99 

AULA PRÁTICA DE DECORAÇÃO DE BOLO EM CHANTILLY => Você irá aprender o 

ponto do chantininho correto para uso em diversas decorações. Usaremos espátulas 

de alisamento, espátulas de marcação, uso de bico de confeitar e pintura metálica em 
bolos. MATERIAL : 1 bolo fake de 15x10 ou 20x10, cake board, bico de confeitar 1M, 

2 sacos grandes de confeitar descartáveis, 1 corante em pó metálico (Dourado, Cobre 
ou Dourado rosê...), 1 espátula de alisamento, 1 espátula de alisamento  com cabo,   

1 espátula de textura e 1 caixa de chantilly. Inscrições limitadas. 

18/07 (Seg) 

09:30h 

Gilsara 
Ferreira  

24,99 

BOLO CASEIRO  DA VOVÓ MODERNINHA => Nesta aula você vai aprender 

técnicas e massas corretas dos 4 bolos mais pedidos: Ninho com Nutella, Fubá com 
Goiabada, Dois Amores e Churros. Todos com massas e coberturas maravilhosas e 

além de dicas de precificação, embalagens, decoração, armazenamento e 

congelamento. Aula com Degustação e Apostila. Garanta logo a sua vaga. 

19/07 (Ter) 

14:00h 

Conceição 

Braga 

34,99 

TORTA SALGADA E SEUS SEGREDOS => Transforme sua simples torta de pão de 
forma em uma linda torta salgada. Ideal para grandes eventos dos mais tradicionais 

ao mais sofisticado. Daremos grandes ideais com elegância, qualidade e um método 

econômico. Sua torta já sai pronta do aro com acabamento de prize de frios e rosas 
ornamentais comestíveis. Suas tortas nunca mais serão as mesmas após você assistir 

essa mega aula. Não perca essa oportunidade. 

20/07 (Qua)  
    09:30h 

Damião 

Costa 

19,99 

CURSO DE CONFEITAGEM PARA INICIANTE => Aprenda como preparar a massa do 
bolo, assar, esfriar de forma correta, como congelar e descongelar , montar usando um aro 

fixo, usar calda, rechear corretamente, cobrir e decorar com pasta americana e moldes de 
silicone. Será fornecida em aula uma tabela com redimento do bolo em fatias. Aula com 
degustação. Não perca tempo, inscrições limitadas. 

20/07 (Qua) 
     14:00h 

Damião 

Costa 

19,99 

BEM CASADOS CORTADOS! => Aula especial para você que está entrando no ramo de 
bem casados. Nesta aula você vai aprender a fazer um bem casado com uma maravilhosa 
massa de pão de ló estabilizado, muito fácil de fazer. Massa de custo baixo e muito 

saborosa, com recheio de doce de leite e banhado em uma calda espetacular de açúcar. 
Tudo feito passo a passo. Aula com dicas de embalagens para várias ocasiões, como: 
casamento, 15 anos etc. Dicas de congelamento, de como cobrar, durabilidade, de outros 
recheios e muito mais. Aula com degustação. 

21/07 (Qui) 

09:30h 

Daniela 

Bonazzi 

2,99 

APRENDA COMO USAR PASTA AMERICANA => Aprenda nessa aula a cobrir o bolo 

em pasta americana  usando técnicas simples de blindagem e decoração tudo em 
aula. Vamos tirar todas as suas dúvidas para você trabalhar com a pasta americana. 

Aula promocional Calebrate.  

21/07 (Qui) 
   14:00h 

Daniela 

Bonazzi  

29,99 

AULA BOLO DE ANDAR COM CHANTILLY => Venha perder o medo e ganhar mais 
destaque na área da confeitaria montando e estruturando corretamente um bolo de 

andar. Ensinaremos diversas técnicas: blindagem, blindagem interna e uso de 

guindaste. Montaremos o guindaste em sala de aula. Daremos dicas de como 
transportar corretamente. Aula imperdível! 

22/07 (Sex) 

    09:30 

Silvana 
Rodrigues 

2,99 

BOLO EM FATIAS FAÇA E VENDA => Vamos aprender fazer uma delíciosa super 

fatia? Vamos ensinar em aula o batimento da massa de baunilha com um recheio 

maravilhoso. Usaremos o chantilly da mago e as  emulsões. Seus clientes irão se 
apaixonar, Espero por vocês. Aula promocinal Mago, com degustação.  

25/07 (Seg) 

09:30 

Alice Miralha 

2,99 

BOLO TEMÁTICO ENCANTADO => Você irá aprender a fazer um chantilly 

estabilizado, ponto correto do chantilly, uso da espátula e como deixar com muito 

brilho usando os pós e glitteres da Brilhart. Aula promocional Brilhart, com 
degustação. 

26/07 (Ter) 

09:30h 

Adriana 

Balões 

39,99 

AULA PRÁTICA DE BOLAS – IDEIAS PARA MÊSVERSARIO =>  Nessa aula vamos 

te ensinar a montar um arco desconstruído aplique, um arranjo de mesa 

personalizado, e um arranjo personalizado para bolo, aula 100% prática. Garanta a 
sua vaga. 

26/07 (Ter) 

    14:00h 

Adriana 

Balões 

39,99 

AULA PRÁTICA DE BOLAS TEMÁTICO FILME “ENCANTO” => Nessa aula vamos 

ensinar um arco desconstruído com a paleta linda de cores tendência do momento, 

com aplicação de flores na técnica de distorção, com aplicação de Bubble, aula 100% 
prática. Garanta a sua vaga. 

27/07 (Qua) 
14:00h 

Andrea 

Vasconcellos 

24,99 

PIPOCA GOURMET => Venha aprender e tirar todas as suas dúvidas. Essa iguaria 

está fazendo a diferença em todos os eventos. Sabe aquela pipoca crocante??? Então 
é essa mesmo que você vai aprender! Nos saboress de ninho com chocolate de avelã, 

morango, Oreo, paçoca e dicas para outros sabores! Aula com degustação. 


